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SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 

Dando cumprim ento ú norma constitucional 
• tenho a Jw nm de m e dir igir a essa egrégia As-

sembléia, a /im, de preslor-lhe con ta da si tuação 
do 1\studo e, ao mesm o temz)O, suuerir providên
cias que se impõem no iTt lerêsse d a pros }Jc ridade 
de M i nas e do bem-es l ({ l' do po vo mineiro . 

1~ a segwzda vc.::: qzw me dcsincumbo dêsse 
grato de ver . Ao abrir-si' <L scsstío ordinária de 
1951 , ({lWJI(/o uindo núo C/'(1/ll decorridos cinco 
meses de meu govênw, mani/estei aos reJ>resen
tanll' s (lo ])()UO, aqui rcnnidos, as linhas gerais 
de zrn: J>rorJr(tnW tendente a promover o reergui
menlo econômico c {inanceiro de Minas, através 
do ef'ir :ientc eslínwlo ús /onles da riqueza pública. 

])euo aoora re j'erir-mc nouwnçnlc a êsse pro
grama, iTtdicando como uai scwlo c:t:cculaclo. A 
fase inicial fo i árd ua e cheia de dificuldades. Lu
távamos com "de fi cit" consideráve l, que se man
tivera por sucessivos e:l:erdcios, com evidente ten
dên(' ia a se ((lJO!mno r . Pon de rando na sna e:eala 
signij'icu<,·íío <ts condiç<!es ('IH qne se ('llt'ontravam 
a wlrJiinisl!·uçiio e o h'siado, n(io línlwmos ilusões 
sôbrc o vullo ela ful'e{a que nos aynanlava. Sa
bíamo: que para en frentá-la era n ecessário em~ 
penh ar tôdas as energias, arrostando com as in
compreensões e os sacrifícios. 

Os resultados concretos qzw poâemps apre
sentar são, felizmente, animadores. Deixam en
trever que os p lanos do gouêrno no tocante às 
conslnrções rodoviários e ao aumento da produ-
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ção de energia elétrica serão inteiramente realiza· 
dos, não obstante os óbices naturais a êsses em~ 

preendimentos de envergadura. Mostrarn qne a 
crise finan ceira, que se (~ :rprimia na <les p;oporção 
entre o crescimento vertiginoso da des pesa e o 
crescimento puramente vegetativo da renda, don~ 
de a ocorrên cia de um "de ficit" quase da ordem 
de trezentos milhões, foi pràticamentc superada, 
graças à m elhoria do aparelho arrecadador e à re~ 
visão dos rw:todos de ea;ação fi scal . E reve lam, 
finalm ente, qne nos demais sectores da adminis~ 

tração se r êz senlir o in fl uxo da mesma atuação 
contínua e vigilante, alravr:s ele medidas oportu~ 
nas, destinadas a propiciar o normal desenvolvi
mento de tôdas as nossas atividades produlivas . . 

Não será otimismo exauerado a firmar que a 
situação geral evo luiu fa vorúve lm ente a parhr dos 
últimos meses de 1051 . Sinto-me des vanecido 
em assinalar esta circunstância, tanto mais quan
to as providências tomadas com sem elhante ob
jetivo não tmduzcrn aperw. a açií.o elo Poder 
Executivo; el<ts tes lenwn.lwm, em igzw l medida, 
o intenso esf'6n:o dessa ('!JI' r:gia Lts sr!rnbléia, que 
estudo11, discutiu e aprouon as leis que as infor
maram c lh l's drTam e.rprcssi'ío Ji rálicu, in(luida 
sempre d e e:clarl'eidos c all'l!lllllwlo s pmpr)s itos, 
além de in tcr prelar comlanlemcnle, junto ao go
vêrno do Estudo, os lcuílimos rPclamos, asJ!Írações 
(~ sentimentos da co l eliuidwlr~ . 

Por ésse m otivo, rendo aqni as minlws home
nagens aos il uslrcs l'CJ>l'I'S i'IZ l ant'cs do povo mi
neiro, na ce rteza de que leremos de sua zwrlc, na 
etapa que ora se irlicio, a mesma colal;oroçiio pa
triótica pam a i are j'a r·omrzm. As di v f' ryéucias 
ocasionais, a cliversidaclc dos pontos de vista sô
bre questões isoladas, a linha z>o lí tica ou partidá-
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ria de cada um não devem constituir entrave à 
ação conslnztiva que Minas reclama na hora pre
sente. illesrno essas divergências podem ser um 
auxílio precioso à obra do govêmo, se inspiradas 
no pensamento do bem público, pelo esclarecimen
to que trazem aos problemas em jôgo. R ealizan
do a crítica elcu(l(la c isenta ele ])Ui.rões , exercen
do um razoável cepticismo na apreciação dos ho
mens e dos acontecimentos, a oposição parlamen
tar desempenhará função essencial na vida de
mocrática e se intitulará ao respeito e à admira
ção de todos. 

Há pouco mais de um ano, assumíamos o pôs
to a que nos cond!lz iu a confiança do ]Jovo minei
ro, de sorlr! que ainda nos encontramos na fase 
inicial de nosso mandato. Sem perda de tempo, 
hmçmnos os l1ascs de mn proyrama que eleve ser 
cor·:ríl'n:iuo a lodo o período ck govênw. 

Como r; elo r>onhecimen1o (}I'I'al, <~ss l' progra
ma abrange os dois pontos mais importcmtes no 
que se rej'erc uo cj'cliuo desenvolvimrmio ele Mi
nas. Sintetizei-o nos conhecidos lêrmos do binô
m io h'nergia e 1'rw1spol'le. Sem descurar d e qual
quer outro denlrc os vários domínios qur. se pro
piJem ú admi11islrw:cío nas cowliç6<'s a!zwis, tive 
o maior empenho em impulsio1wr d cd:inwnente 
a conslmçuo ele grandes centrais clélricus e a 
a/J ertum de Jtouas cslrwlas. Como se ucrú nos ca
Jli tu los pr6 Jlrios desta 111 cnsagem, r c ali zaram-se 
nestes dois scdon·s olJras .fá de grande vulto, don
de ressalta que a wa conlúmiâade 110 ritmo }á ad
quirido, com a iHlensij'icaçtio natural dos tJ·aba~ 

lhos na etapa que ora se inicia, representa perfei
ta garantia de que ao término elo nosso período 
de gouêmo estará inteiramente cumprido 0 com
promisso que, ainda candidato, assumi para com 
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o pouo lllllll' lm, de du]Jiicur a JHllt;nc iu instalada 
de energia elr:lrir:a. c I'O il Sll'll ir, Jl elo m enos, dois 
mil quilf!uu•l ros 1le IIOoas es/r(((las. 

De min lw pu rir' , lc n fio JH·o cu r{l([o se rui ;· 
ao JH'O]Jtísilo d e con cárdiu e I' nicndimcnio, em 
que ve.jo um dos requisitos im]Jresc indíueis à. pre
servaçiio ela gmndeza de Minas c à sua maior pro
jeçtío no cenário de nossa Pátria. É uma obra 
im]JI'SSO([ /, U ((lll' f f'liÍlO ('fJll/!0( ' {1(]0 OS ('Í([((([UO S, 

a.icnto uo muis allo r/l' nlre os 1levet·c. · qw• nos in
cwnb('[ll a qzwnlos lemos uma parcela ele respon
sobilid([(/r · nos dPslinos do JH! PO m ine iro . 

* 

Como sur.e rlPu inic i u ln"'.en lc , as relações entre 
o Gouhno do Estado e o Uonêrno da Uniüo se as
sinalumm pelo mais eleuwlo cs]JÍrilo ele curàiali
dade t' <li' inlercoOJ)f'I'Of,'(tO . Sempre uolladu 
para os s u fJI'I'fnos in tertssr>s ll(((:ionais, Ill iuas se 
dispôs a co /ohorar na o7Jro de reCi.lJH'I'ação econô
mica em qlle se empenha o Sen hor Presidenlr~ da 
Repúb/ir·rr, }Jl'Ot:tli'((]H/o r•n qzwdmr as suas Jil'fÍ

prias afiPidwles no plano J!<Jslo em prática pela 
adminislrw.:ilo fedem[. Assim procr~dendo, tive
mos em vista secundar o vigoroso esrôrço rlo Che fe 
da Nw·üo no sentido de promourr o wmu•nlo da 
produç[io ayricoltl e industrial, de que dez>r!lldl', 
em fjl'O ndc JWI'Ú', a me f floria das ~onlffrÕes de v id a 
do nosso pouo. 

O Go iJ êrno federa l, J!OJ ' sua vez, sou!Je corres
ponder sr'lrl]J/'1' fi fisses alio.; J)l'0]!1Ísitos de <'OO]JP

ração. JiHcontmmos, inallerúvelmente, ela parte 
do Presi<le nle Gelúlio V aruas atençilo esclarecida 
e solícito no concr>rnente aos fJl'Ob lemas d e Minas. 
Nos COJ!Íllllos pr!Íf>l'ios clesia Men~aqem se cncon-
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tranio indit'(I{'Ôes s6b re as J'ornws <I r' q llc sr• r e

v estiu essa cooJicra~ · iio,· mas desejo men ciona r, 

d esdt · }á, os t'In]J/'I'Cndimenlos principais u serfm 
ua/i:;(l{/os no J~'studo I' (Jll(' ass inalariío, de m fmci

r a l' .l:J il' l'ss il!a, 11 conlriblli<,·<io do Presidente Ge

túl i o \ 'a ruw: uo nosso fJl'OfJI'<' .·so: o rodouiu Rio
JJcfr, llor i ::onlr•, u rodouiu /:elo Ilori:·onle-S tío 
Paulo ,, a l'on :; /n;(íío. em nosso t erril<)rio, da Jlri

meiro Cidade A tdmi<'o brasile im. 

, \ :; de moio, tivemos a hon ra de receber a vi
sita do Pr esidente Getúlio Farqw:, q11e ueio jJro
ced <'I' à i Jl(llllf w ·ucão da XF 111 E:l 'JIO: i<.·iio-FI'ira 
Agro-Pecuária de Uberu.ba. T ransJmrümw-nos 
]JOI'Il ll ljl'(Uldc cidude i l'ÍOII [j ll/ina a j'im de, JII'S

soafnu•nlc, !IW!Iij'eslar bow;-r;indas ao Chr>/e da 
Naçi'io r· rr>IHler-llze as lwmcnurrns de Minas I' do 
povo !!ÚIU'li'O. E ainda há JlOW~os dios. a .'11 de 
maio último. r l'io rnou o ]Jr l' siden tc a Minus, oo 
ensejo do ltm r, ·mJu•nlo r/({ jJf'<lra fundwntntol das 
Indús~ri: : · Mann esmonn. lll'sla Ca]Jital. Honas 
e e.1 ']JI':;siuas demonsirar,·ô1's de simpati(( c aJJré
ço j'omm-lhc lrilmiwlas pda populaçtí.o . 

No JH'riodo r~ (jilf' .•:e rel:·J· c esta Jlltmsaqe m , 
tivf'lnos aindu 11 sulisj'(((:(io <Ir> l'I'C"l)er, em ('((l'<Íicr 

of'ici(( /, a ni:ila dos ,\'rs. Mfni:;lro da .!usiiça, /) r . 

Frwu· :.;:·o Nl' yriío rl ,• ti11w. rlo Prl'siden le elo Dwl
co do nmsil. ])r . Ricardo Jo/el. do Go ncmwlor 
de Goilís . ])r . U'l' <ll'O Lwlrwico, I'Oin fJlLeiH nos cn
con/r(lmos IW l'irlwle dr> Ub craba, do S't•cn·l!írio 

da Juslir:o c!e Silo Paulo, f>roj'c.~sor Lourl'il'O Jú
nior, do ]) irelor Geral do ])r•Jmrtamcnto N aciona l 
de Eslradus de Uodu{]CIJI , cnuenheiro Ue yis !Jitlcn
cou rt, do P re sil!enle do Banro Inlernacionalzwm 
Reconstruçiío e Df'senvolvimenlo dos Eslados 
Unidos do. América. do Norte, Sr . Eugene R . 
B lacl.-, do Presiden te do Com elho Nacional de 



- :10 --

Pesquisas, i\ lmiranlc Aluaro J\ lb crto, dos repre
sentantes brasileiros e americano à Comissão Mis
ta Brasil-Estados Unidos, c de 11m gmpo de altos 
industriais pw.zlistas, representantes da Federação 
das lndúslrius daqnele Estado, c que aqui vieram 
a fim de se inteirar diretamente das iniciativas do 
youênw m ineiro no sector da expansão industrial. 

* 

/nalLPrâv el espírito de cordialidade assinalou 
também a comhzta de Minas J!W'a com as demais 
mzidadcs federadas . Tivemos oportunidade, em 
r:onlacto com os representantes de diversos gover
nos 'stacluais, de examinar problemas de inlerês
se comwn, dentr e os quais avultam de únportân
óa os relativos ao aproveitamento das bacias do 
Paraiba c do Pamná e à utilizaçtí.o do potencial 
da Cachoeira Dollrada, no Paranaíba, nos limites 
entre Minas e Goiás, assentwulo-.>e norm a de ação 
conjunta JWra a sua eventual solzzçiJ.o . 

,'tfcndewlo a hollrcso convite do Governador 
J,ut({S Uarce:::, esliuc, em ouôslo do ano [indo, em 
visila oficial a s(f() Paulo, (jlWIIdo fomm também 
w·oucito .. :wncntc d isczzlidos assuntos de interêsse 
da mlmin i,~lraçii.o dos dois Estados . Mais tarde, 
em liOlll'lnb ro dr: 1~)51 . ui.'ilei Pcnwmbur:o, i\la
yoas c Hio Gmndf do Norte, e, em maio de HJ52, 
o Estado do Paraná, lendo recolhido da parte dos 
r espectivos circulas oficiais e de s11us !Jf)jmlações 
as mais desuwze cedoras dcmon~tra~:ões de simpa
tia por Minas Gemis . 

A qnesttío de limites com o Estado do Espíri
to Santo continua pendente de deci.wio do Egré
gio S upremn T ribunal Federal. Tôdas as m edi
dos foram tomadas para a efi caz defesa dos di-
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reilos de Minas, estando os óryãos técnicos da ad
ministraçüo alentos à marcha do feito. 

A siüwçiio d ecorrente do litíqio dificultou, so
brenwneira, a adminislraçtw pública não só na 
reyião qlle a sentença arbitral r econheceu como 
território mineiro, e qzze é ob j elo da contestação 
por parte do Espírito Santo, como também nos 
municípios conviz inlws. N o inlerêsse da norma
lidwle da administmr;ão na r eferida porção do 
território mineiro, e lendo em vista as disposições 
da Lei estadnal número 383, de 10 de agôsto de 
tfJ!t.r), constituímos uma Comissão de Melhoramen
tos pam os m tmicípios de Manlena, A taléía e Na
mlqLle . O Decreto nt'u.ncro 3. 683, lJaí:mdo a 26 
de j aneiro de 10!>2. afrílmi ú re ferida Comissão 
pronzoucr a e.rec llçiio ela f,ei número 383, realizar 
o planejwn f' nlo elos sr·;·o iços ,. obras <le in lerêsse 
da rcr;iüo c ayír como in tr•rm ediâria f'nt re us ad
ministrw·ões daqueles mwzicí j>ios e os úruãos es
[(1(/uais incumbidos d e dar cxecllção aos traba
lh os proj etados. 

* * 

Entre as ocorrências qzze cabe m encionar, 
a inda, indllem-sr· as inu ndações verificadas nos 
úll/m os d i({s de janeiro e ]Jrimeiros dias de f eve
reiro em Santos D unwnt e Olliras localidades do 
h's[(l(/o. O Gouêrno tomou prontamente tôdas as 
jJ I'OVidências ao seu alcance, fendo ( cito SCrJLZÍr 
para as regiões atingidas médicos e engenheiros, 
encarregados d e prestar os primeiros socorros aos 
n ecessitados e d e apresen tar r elatório sôbre a si
inação . 

Pelo Decreto nrímero 3 .6!Jr), de 1'l d e f ev erei
ro d e 1fJ52, proce d em os, com fundam ento no Ar-
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ligo 3(i, parâymfo únie'o, da Comlilu i~ · iío, à aber
illra d e W/1 cn'<lilo <'.l'i/'{/ordinârio d e três m ilhões 
d e cru:::c iros, ] Iara atende r ás desJJesas res ullw ztes 
d êsscs l'asos de calu midwlc JIÚb líca . 

Mas n[ío tivemo .~ a. lomenlur ape nus êssc {c
nônu•no mr>ie<íri<'O. Tamb<;lll os sêcus afl iyirom 
nzclânenlc os mwzicíjJios do extremo nor te do Rs

tado. Em muitos d éles, perderam-se completa
mente os louour((s , oriyinundo-sc o dcsempriigo e 
a dr> sorqani::uçiío das condiçôes normais df' vida. 

Fizemos cn/Jiar, imediatamente, JHH'a aqllcla rc
giilo ('onúdl'râve is qzwntidades dr~ qPneros alimen
tícios e de medicamen tos, íJllC {oram profusamen
te d istrilnzidos aos ncct ssitwlos, atrlw 1's dos wzlo
ricladf' s locais . 

Em e:l'posiç[ío ao Sen hor Presidente da He pú
blica, s uyerimos a conuen ir?ncia de ser estewlido 
à rcyi[ío Norte ele Minas o serviço de socorros da 
Comissii.o de Abasleóm<'nto do Nordes te. rccenle
m entn instituída para atcn d CI' à siüwçii.o criada 
pel((s sécas . No: .m sllgcs l&o foi intP i l'(tll1f'l1le 

acolli ida, tendo !'lÍ rios muniÔJ!ios mineiros .~ido 
conll' ll1J!larlos nu: quolas doquda Comiss&o. 

No sentido de J!rocw·w· nma soluçiío de{illi
tiua J!W'a o ])l'Oblemll, reco m endd aos (JI'fflios téc

nicos do Estado a elaboraçi1o de um J!ror;rwna 
de ob]'((s conlro a sêca 1w rcj'erida rerJiilo . Louo 
se j am <'Oncluídos os I'I'SJ>eclioos eslwlos, diri!]Íl'

m e-ei ao Go uén w Federa l, a fim de qne nos mu
nicíp ios d e Minas, indtlídos no Políuono das Sê
cas, se jam r ea.liz uâas à ('Onla de dotações JH'Óprias 
no o rçam ento da R epúb lica obras idên ticas ús que 
t êm sido execut(.l(las no Nordeste do País, para 
evitar, tanto quanto poss ível, os efeitos d1?sse 
flauelo. 



POLíTICA DE ELETRIFICAÇÃO 

P:1recc- nos co nve11ie nte e oportuno recapitu
lar as leses da política de eletrificação que se de
senvolve 110 Esta do, nntes de d escrever o es l'ôrço 
que o Govêmo vem envidando para dar a Minas a 
e ne rgia elétrica de t[liC precisa , a fim de mobili
zar s tw s reser vas cconômic:1s e dinamizar suas ri
qu ez<ts . Perrnitimo-nos r ei terar con cei tos c pro
pús itos qu e, em outrn s oportunidad es, j ú ti ve mos 
a honra d e ex por a t'SS<l EgrL·gia Asscmhll~ in. 

1\ llcccssidndc de se alt erar o quadro do ha
lan !;o energético d e l\ linas (• co nv icção geral. Sen
timos clai'UillC IJ! e q ue somente Uln a c réscimo suhs
tancialnos recursos d e e ne rgia Jnobilizada pod erú 
pe rmitir ao 11 osso povo melhor utilização das ri
qu ez;ts n:ilu niÍs c um a u Ill C il to de r endim ento do 

trn h:dho . 

Não dis po ndo dt' carvão mi11 eral ou p e tról eo, 
d eve mos dese ll volver nossas l"o 1ll es de en ergia hi
drcklr ica para tpl c nos se ja poss ível e nln11· ll() 

cs lú gio d e civilização indus trial em qu e se v:ilori
za o es l'tm;o humano com o au xílio da 111 Úquina . 
Não poderemos progredir e nqu anto crnpr cgarmos 
cêrca de !l2% da e nergia .que consumimos sob u 
forma de lenha c carvão vegetal, comlms lívcis 
inferiores, di s pendiosos c grndati va m c ntc mais 
raros. 

Umn politica ativa de eletrificação é contin
gên cia incvitúvcl do n1o incnlo em qu e vivemos. 
Ou crin rnos um pnr~lliC e fjcj cntc c grand e d e cner-
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gia elétrica, ou caminharemos para a es tagnação 
de nossa economia c a redução in evitúvel do pa
drão el e vida de nosso povo. 

Circunstâncias diversas lêm forç.ado o Estado 
a es timular c assis tir a iniciativa privada , para 
ampliar os recursos de ele tri ci dade de que dis. 
pomos. 

O Govê L'llo de Minn s Gera is vem, hú a nos, se 
empenh ando llO problema do suprimento adequa
do de energia elétrica às regiões de mniores pos
sihilid ~Hles do Estado, secundundo a iniciativa pri
vada no csfêH·ço de criae sistclllas elé tricos capa
zes de permitir um progresso crescen te de ativi
dades econômicas fuudam entais . 

.Jú cons truiu diversas usinas pequenas, além 
das usinas médias do Gafanhoto (18. :wó CV), Pai 
Joaquim (G.OOO CV) c Santa Marta (2.GOO CV) . 

Oega nizando um corpo técnico ex perimen ta
do c órgãos ~ tp arclha dos de es tudo c proj e to, pôde 
o Gov(·rno planejar maiores obras hidrelétricas 
e en frcn ta r problemas de grande r e: ponsabilidav 
de téc.nica, como os de Sa llo Grande <lo Sa nto An. 
tônio, Fecho do Fu nil c Hulinga. 

Em verdad e, a intervenção do Es tado no cam
po da indústria d e ener gia ell~ trica vem-se irnpon
do em fn ce da necessidnd e da cria<;ão de gra ndes 
fontes pion eira s de eletricidade . 

lmpôe-sc, também, CLUC essa intervenção se 
faça dentro de esquema s rncionais, sob a orienta
ção de uma política definida c sadia, li vre de im
provisações c imprcvidôncia s. 

A elaboração de es tudos .que permilisselll fi
xar um Plano de Eletrificação do Es tado, desen
volve-se desde alguns anos c jú permitiu a defini
ção de um conjunto de obras húsic.as e o cs tnbelc
cimcnto das normas gerais de uma políti ca de ele-
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irificação a se r seguida pelo Govtrnu, t'll l apo10 

ús iniciati vas dos municípios c dos particulares. 
A longa experiência (rue .i ú possui o Govêmo 

no trato da ques tão, levou-o a compreender que 
um Phmo de Eletrificação não se poderia restrin
gir à indicação de usinas a montar, sis temas de 
transmissão a construir, r êdcs de distribuição a 
lançar; mas, tão importante quaulo o aspecto ele
trotécnico do problema, seria o seu fundamento 
econômico, o cs(rucma <le sua organização opera
tiva , as diretrizes da política geral de eletrifica
ção. Não bas tava con ca tenar um cadnsl-ro das 
fontes de energia ulilizú vcis, sclccionm· as truedas 
mnis atra entes c csl.ud:n· o seu nproYeitmncnto c 
a distrihuiçfío da cncrg i<t a produzir . Era iudis
pcnsú vcl proceder a uma anúlisc apro l'undnda c 
ampla d:1s dcmn1Hlas ai uais c futurns de cnergin, 
em fun c;ão de um vcrd:1dciro plan ej a mento eco
nômico do Es t :ulo, pa ru, em seguida, J> CSlJUisa r 
quai s as fontes de energia capazes de atendê-las, 
qua is ns not·nws t·écnicas a adotar, quais as inver
sões a serem feitas, qual o esquema da indústria 
a se r est ruturada , qual a polí tica tarifúria c cco
)JÔlllica a ser seguida no foruccimcnto da energia . 

Realmente, a fun c;ão de planejar pressupõe 
Ulll es fôrc;o de investign<;ão obj etiva c de previsão 
escla recidn. Deve ser seguida da a Lividadc de 
organiza c;ã o, de coonlc nn<;ão, de çomnndo c de 
contrôl c, n fim de que o ''plnno" se trans fira dos 
desenhos para n r ealidade . Planejar nüo é, en
tretanto, preparar um programa inflexível c imu
tável, ·que deva ser cumprido ú risca, por um pra
zo mais ou me11os dilatado. (<~ antes criar um 
processo contínuo de previsão c execução, que se 
adapte ús condições emergen tes, capazes de su
gerir correções üs prcvisôcs a n teriorcs. 
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O P lano de Ele lrificut:i'í o de i\·linas Gera is ofe
t'ece as pec tos complexos qu e devem ser compre
cn di dos em seus tê r mos V l ~ rdnd c i r os . Em fun
ç.uo de prn plane}arnenlo l'l 'f!Íonal, em qu e se elege 
parn Lemn central o aba stecimento de ener gia elé
l!·i c:t , suo destacadas úreus de ma ior ou menor pos
sibilidade de consumo cnerg(•ti co e a valiadas suas 
demandas atu a is e futu r as, hem como os r ecursos 
energt'•ti cos a mobilizar. Um plano de diretivas 
procura fi xa r os termos de uma política de coor
dcn:t''.ão elas atividndcs t>riva<lns e oovernameu-~ n 

tais . Finalmente, um plano d e obras de fin e os 
ohj clivos a ser em cuiu pl'idos em tênnos de usinas, 
linhas de transn1issi'ío e rêdes de distribui ção . 

Após minuciosos es tudos, os técnicos conse
guir:un fi xa r as dircl" ivas da política de eletrifi
cação do Estado . Essas dire tivas, t[U e o Govêr
no de lVlinas vem desenvolve ndo, podem ser enun
c i:Hlns 11os seguintes ít ens : 

- O Govêrno de .Minas reconhece <tne, 
nn fa se atu al de desenvolvim ento do Est:Hio, r'~ in
d is pcii súvcl o c rcscim cnlo rúpido e racionnl da 
indús tr ia de cncrg i:1 cldri ca, devendo :1 adminis
tra çã o in cl'nt iv :Ir n ini ciati va pri vnda e suplcni cll
l:'l -ln 011 s uh~ tituí-la quaiHio dcfi c. icnl( • 0 11 inex is
l·cnlc . Hccmlil ecc, por coiiscguinle, como de in
lc rêssc púhlico, s11n inte rvenção no cnm po dn clc
lricidnde c julga qu e ('s tn se deve c iH(U:Idr:Jr n a 
cs teutum do Plano Nncional de Elc lrifi ca çi"í o. 

H - - Hcconhecc tnmbém não ser sufici en
te qp c um plnno de cle trHica~~ilo pura r egiões pou
co desenvolvidas se ha scic na cxlrapolação das 
tcnd êncin s anteriores de consumo de energia . As 
dimeJ) $Õcs c os pnrúrnc tros de um sis tema elétri
co <[II C se proj e te, devem se r determinados pela 
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l'u 111: iio <[lll' tssc s isll'm:1 possa Yir a ler 110 desen
Yoh·imcnlo g loh:1l do potencial l'COJIÚmico da 
1·cgii"w. 

lll Hecollhl'ce que 1·ssa polític:1 de Ílllcr-
\'I' JH;i"ío ex igirú a aplic :HJio de ll! t· lodo:-; diY <·rsos 
em J'<•giiícs díferc! t!cs do Eslndo, Jl<ll'<l se ~1li n gir 
~w oll.iclivo do supri1nenlo <lllequ;ldo de t' IH'rgia 
l'l<'•t J·!c:l, e que ó dev1•r do (;ov0L' IIO ddittir com 

scgur:IIH,' <l as obra" que pret end e <'xccular em pra
zos ddcr1ni nados, Jl<lr:t que a iniciativa privada 
possu lambl-m fi xar os seus objetivos, sem o l'isco 
de p i· rlurlnH;<"íes pot · parte da iniei;\tiva govcma

lllcnlal. Uma polílic:1 d e inle rv cnc:iío do Estado, 
sem a l' ix~H:ilo de prop(lsi los ddi11idos, (~ um cle
llll ' lli o d e inihi1:iío pnn1 a inicia tiva privada, de 
conse qi'J <~ ncias funestas. 

l V - · Heco n hccc mais q u c a téc ll ica mod er-
11 <1 de clcll'il'icação :tconsdha a cri<1<;ão de grandes 
s ís lcnws de usin:1s i nl crligad<~s , com a concentra

ção da produção d e ene rgia em grandes unidades, 
opel·:tcb ts sob norm as d e coordcn:H:ão que o l'cre
<:am O lllÚXÍlllO I'C ll dÍ ll l l 'll[O CCO ilÔillÍ CO; (' lliiO S(~ll

do possí •c i, no mome nto, cr iar c OJll'l'<ll ' um úllico 

sisktn:l em iodo território do Estado, deve o Go
,-0l'l1o procur:1r cslrulur:1r sisll'mns rcgionnis, ca

pnzi'S d e inkdigat_'Üo l'lllu r:l . F:n·a is to , deve 

:1gir 110 sentido d e qu e sej:mt unil'onuizndHs as 
c:mtc ll'ríslic:l s li,'CIJ ÍC<ls de energia gcr:td:t c distri
ln!Ídn, :llrnv<'·s da pndrnnização de cicl~1g<'m c de 
tens(H•s d e irnnsmissão c dis lrihuic_·ão , b em coJ_no 

cs jwci l' icados os equ i pmncn los pnra um Ira lwl h o 

paralelo. 

V - . N ns út·c:~s de maior d('S('llvolvimcnto, 

tliH!c .i ú existem sis lcm:1s clé·l ricos (lc Íll ÍCÍaliva 

privadn, deve o E s!n do 8 tu:n· no sentido d e <rue 
se i n ll'g r c 1n nos sislclllHS rcgiollllÍs os sl'rviços iso-
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Ll< los de propri edade pri v:H I<t ou 1111 111 i c i p~d , ~1g i11 -

do coillo l'indo r , 11 0 sc1llido de que essn intcgnu.;ão 
se 1' <1<::1 em lH' nc l' icio co i!'li vo. Ncss:1s úreas a 
a tuu<.:ilo dirc lil do Esl:H io se dev e rcslr i1 1gir ü co m;
trução <' o p{'r~J<:ilo de gr:1ndcs usin as c linhns de 
tr~lllslllissilo, \" Cild c ndo e nergia nos sislenws d e 
dislrilwi<;iio de propried:1de priv:HI:I 011 mtmici
pnl, p:1r:1 I'C\'<'JH ia ~lOs consum idor <'s. Essas u s i
nn s, c t1_j:1 cons! rw:ilo :>Ú s<' j us lil'ic:trú quando a 
r cgiiio lll'<'<'ssibl l' de grnnd<'s l'l'SCI'\"<IS d e e nergia 
d e c:t rú tcr pionc iro, is to i-, de incenlin> dcn' r:Ío 
se r pr,>jcludns pnru opcrnr con1o clelll' ' nlo húsi
co de lign<:ão de sisl ' tll<I S Yiz illhos de dislrillui<Jío. 

V I Nns reg10e'> lll enos d escnvolvidns, 
Oll<lc po r :1lgum l<•m j lO sl> podc6io ex isli r usin :1s 
c p<'!fi ii'IIO: grupos isolados, n :lluu<:iío do Es tado 
d eve t't•s i r in\?;ir-sc n nu:ílios l(•é tl ieos <' l'~l ci lid:l 

d cs pur<t ~~ oh i1·1H.' iio de J'<'Ct ii '. W> finan ce iros por 
l><ll 'l l' das Clllpr[·sa.· pi'Í\':ld:ls ou llllltlicitwis , pro
vidt ·i lCÍ~llldl), i' nlrel:lnlo , 110 sentido d(' qm• css;\s 
unid :!< ks i s oi~Jd:1s se poss:tlll, 110 l'tllum, inll-.~rnr 

e 111 s i.-lt'llW-; l'<·gionnis. 
\'11 il<'<'oJJhi'Ct'tJ<Io o lis [:ulo ~jll (' um dos 

rn: li o !'('S <· Jll l': l \T.' ú c.- N' 11 <,' :1 o dos s is I c 111 ;1:; <' lt'· !ri

cos<'· n f:dln d<· IIO vos cnpil:1is; n ·conh cc<' tJ<I o ' JII<' 

os e:q>íl~ 1i s <·.- lr:ln g<·iros lt' ildPJll ~~ condicionai' o 
~< ' li :Ji'lu\.o ú c xisl l-nc i:1 d l' c:1 pitni s na cion:Ji s qu e 
n L' lcs s<' :tssoc Í<'lll t'lll id<' tll idnde d<' riscos ; reco
nh <'CL'tldo l;nnht'·m que 11i'ío dispÕ<' o (;ov l'· rn o d <' 
l' CLldus IH) l'll l :lÍS S l!fi <.:. ÍC ili <' S j><ll'<l O fÍil 111leÍ:l11H' Il( O 
dn t•: p:lJi silo tl cccssú ri n d (' .-cus sis lt' ll i:I S e!(• lricos : 
.iulgn itl(li spensúvcl :dtJ:I I' 110 se nt id o dl' c riur um 
cl in1:1 fnvorúy cl ~to in v'es liln cnl o, 11 ~1 indt'ts tri;t de 
CliP I'p;i: t e lt'· lricn, d ' c·conomin s p:lrlicui<II TS ou co
l e li \·~ls, :llrny(·s de tll ll~t po líli cu L<ll · if:'lri~l d e cs tí 
llndo u nov:t s in\' c rsões, hern com o no sc tll ido d a 
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cria<Jio d e fundos de clc tril'i e HJí o , parH os quais 
seja so licilnda :1 co nl rihui<;ilo dos consu midores, 
indirclmncnlc, atrav{•s de la :ws cs p cci:lis, c dire
tamente, soh :1 l'on n :1 de tom: Jd:1 d e :HJícs, ou nqui
s ic;ilo dt• títulos d e dí vi d:1 d:1 s cmprfs:1s d e dctri
cidud c . 

V I I t - Hcc<mhccc o Eslndo que, n:1s opor tu
nidades em qu e l'ô r tH•ccssúri:l sua inlcrvc n<Jio di
reta na indúst rj<l dn c lclr icidadc, d cvcrú orga ni
:t3r <' Jllidn des JI OS mold es das socicdndcs anúni

nlns, p;ll':l :1 opcrac;ilo dos s islc mns (LUC co ns truir, 
e .que {· se u dever nwnlcr órgúos es jH•ci:Jiizndos 
para o ('~; tu do dos pro]Ji t·m:ls de Cll e r gi: l c lé· trica, 
c:1pazcs de :w x ili:1r ns cmpn~sns t·s l:ll :l is l' pri ' <l 

das <' ddc ll d l' J' os in k rt sscs dos coJL'll lllÍ do res . 

E-;L1s I I OI' l ll:l~s !~ t·r :li · <hl pol í I íca d e c l l'l rifica

ç i'íu , qu e o Cov t·rno -cm d<•st•nv o lvc iHio , dc ·crilo 
c rinr l_' lll :\ lin:1 s t!lll< J cs lrult JI '<J s:td ia c prog rcss is

ln 11 0 C:llll po dn i IH ll'Js ! ri:1 d e e 11 ngi:1 d!· lr ic :t . 
D e s tw ,_. ri ci 0nc i:l n •s tilt ur:'J l':d:dm c nlt' lllll 

sur to de d cse Jlvolvilnc n lo ccontnnico qu e clcva rú 
o p:1dri'ío d e v idn de nosso povo :1os n ÍV(' Ís qu e d e 
dircilP d eve aml>icioJI:lr o 

Energia elétrica no quaclro da economia mineira 

() :dc:llH.'C c a Jleccssidndc d e se r in c rcnH•n ln

da t' sh l('lll: tliz:Jdn n pmdu<;i"ío de en e r g ia t'lt'lrica 

no Es l:t do i'o r:1m l t'Jcidnmcnle compree nd idos pe
Jos ilustres Conslituintt•s i\l iiie iros d e 1!)-17 ao insli
lu in ·m , no A lo dns Disposi<:õcs Trn ns itúrL1 s , um 

Fundo d e Elclri fica ~'ão, d esl iii:Hio a ofe recer :1 s 
bn scs mat e riais do prog runw qu e o alunl (~ovf>l·n o 
s e c nco n !ra v iYan 1cn te cn1p c nlwdo em cxccutm· o 

Fs ta n ccess id:Hlc n:tscc d e co ndições d e ordem 

geo-econômica qu e nponl:11n Minas Ccnlis como 
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um grande Eslado, rcgulanncnlc povoado, que 
procura for lalcccr su a es trutura cconômic~1 c ele
var o padrão de vida de seu povo, ten tando am
pliar c diversi [icm: a produção agrúria c marchar 
na rota da industrialização. 

Temos, r ealm cnlc, pela fr ente nma larcfa ur
gcn te a r eal izar: a de transformar nossa eco no
mia, de Lipo colonial c destrutivo, em ex ploração 
eqnilihrada c racional dos 1·ecursos de C[U e dispo
mos. E mostram os fatos .que somente a criação 
-le rrr:l!ldcs úrcas industriais, paralelamente a um u b 

intenso cs l'ôrço de racionalização da eco nomia 
agro-pccuúria, p ermitirá li vrar o nosso Estado da 
estagnação econ ômica que conduz ao pauperismo. 

Ddinc o quadro espacial de nosso tenitório 
á r eas de marcada voca<;ão ind ustrial - - no Cenlro, 
na Ma ta, 110 Sul c no Tl'iflllgulo l\Iinciro, onde já 
se cshoçam csqu cnw s de grandes parqncs manufa
turciros . Umn dc:la s, a nwis imporlll ntc, servirá 
de cxc lllplo para o t [U C nos culll pr e empr eend er a 
fi1n de trans formar seus 1·ecu rsos polcnci:lis em 
r ealidades progressis tas. 

De fato , na r eg ião ccJllnd do Es l~1<l o , coinci
d indo a proximadamen te COll l O po]ÍI-(0110 JCL'L'Í i"cl'O 

dos geólogos, dcsdohr:H:;c ll llla úrC'a de cf•rca de 
20.000 km2, ond e se co ncen tram condiç<ies- nlta
m cn!c l'a vorúveís ;\ in s lalaçilo de i 11 dústr ius. 

Essa úrcu pode se r co n si dc r~1da co mo verda
deira úrca mcdula1· do Es l:1<lo, a sua core orea, 
na acep~.;ão da moderna gcogral'ia eco nô1 1ica. 

Além de conlcr o cen tro da s dccisiícs polílici\s do 
Esbulo, encerra o seu maior CJllrcpos to comncial, 
a sede de suas fin a nças, o nó pr incipal de sua r ê<le 
de I rn ns portes qu c é Belo Horizon te. Dentro dela ,, 
e nco ntra-se jú o centro de g ravidade das massas 
d cmogrúf'i cus m ineiras . Ela se apresenta prcdes-



- 21 -

ti11nda a comandar o prog resso da grande un ida
de f( 'd cr :1 da qu e{~ 1\ li JJ ns Gerais, o que d eriva Hão 
só dos f a Los lnnna uos dccon en Les d e sun pos ic_·uo 
de Cap ital do Es tado m ns tmnhém da con ceu tra
ção de grn nd es r ecu rsos natura is, sohreludo os d e 
origem mi n eral , tpte vão se ndo Jnob iliz:Hlos den
tro de Ulll p erí m e tro qu e pod e ser considerado 
eomo zoiw 111dropolitana d e Belo Horizonlc. 

Na úrea CC Jllral de i.\I in:ts vi ve um:1 pop ulação 
de llt:!Ís d e um m ilh ão de h ahi lnn tcs, eorn uma 
d cu sid e~d e superior a ein ql'tcnla lwhita11les por 
quilômetro qund r :Hlo. Ncln se cnco n lr:l!n qui11z c 
b ilhões d e lo nelad:1s de l' l'lTO, oilo milhões d e lo
ncladns d e nwn ga n C.s, sclt' milhões de h:n1 xitn , dez 
milhões de p ir il: 1, rc:;t'rvns ili m il<l<lns de cnkúreo 
e de arg il :1, nssim eomo grand es r cSl'rYas de qu:t r 

tzo, de c 1ssite rita c d e n tin c rai s de urftnio (D.in l
m it :l) . 

A Yoea <;ão indu stria l dessa úrea .iú se d emons
tra nl lidnmc n lc a travt·s dn in <; tala<:ão (b s l'úhri
cns .qu e n ela se loc:tlizarnm, r epresentando ho j e 

cem por cen to dn produ \· ão de todo o Estado n o 
que se refer e it s iderurgia, ~l m c lnlurg ia do ouro, 
à m e tulurgia do a lumínio, :10 nrst~nico , ao úc ido 
sulfúrico, a os rdra lú r ios, [lOS ~1ços cs pcci ni s . 

Nela se rcaliz ~tm :>O% da prod11çüo d e cime n
to c se loc:dizam f)3 j(; dos cs labclccim cntos d e fia
ção c tecelagem , 20% dHs .i n dústrias d e couro, 
33?(, d:1s indúslri :1s d e úlcos vcgcl:li s, :lO% das ofi
cinas l'erroviúrins existentes no Eslado. Cêrca 
de 50 % dos capitais c reservas aplicados em em
preeJHli m enlos in du striais, c :52% da en ergia ins

talada em motores es tão, igunlmcnlc, concentra
dos n essa úrca . 

Orn , 11 ão é m ais n ovidade cruc essa úrca vive tl 
m ín gua de energ ia c d e 1rn nsporlc . Se não ~tlte-
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rarmos, pois, as co ndiçiíes nlt 1:1is de c irculn(;i:ío de 
suas r iquezas c se não criar1nos ce ntros de produ~ 
çiío de ene rgia nhundanlc, lt\da a vi lalid ndc i n ci~ 
pientc de seu parqu e industrial c de sua ccono
ln ia cn ln1rú em declínio, cn m inlwndo p:.ll'n a cs~ 

tugnuçiio . 
Pu ra surpreend er-se a cscn ln dos p roblemas 

<ru e cumpre en l" r cnlnr, com decisão c pronlameu
lc, n esse secto r , h:~ stnrú sub linhar , cn1 rúpidas li
lllws, o panoranw atual do cousumo de ener gia 
c l/'t r ica ncssn c noutras úrcas do Es lndo . 

Em J\l;-}0, n po li\ncin inslalad:1 nos 2:> sist emas 
cld ricos isolados, qu e se rv em :1 ci lada região ccn
tr:ll do Estado , era avalia da em cêrcu de 100 .000 
KvV, ao pnsso qu e o co llSUlllO de energia Yc io eres
ce11<ln de 1 \J:m a Hl.f~l em p1·ogressCto ttu e corrcspon
d e a dob r :1r as dcm ~nHhlS, em cada período de G,3 
:n10s . Com;id c ra ndo as dcl"i ci0nci<ls c os rn ciona
~cnl.os de ene rgia ve ril" icndos no período citado, 
pod~'-SC l" ixar '!ll l', p~1r :1 mu nt cr o ríl mo de crcsci
nl cil lo de co nsu m o de elet ricidad e, sc rú nccess<'t-
rio dohr:~r a di s po1 lihilidadc Cl lngélica crn cada 
per íodo de cillt n ano.· . As.- inl , em 1 \l:->\ devem 
estar Í11 st ahtdos parn o cot lsumo dcss:1 úrca :200.000 
K\V <', c111 1%0, um total de 41JO .OOO K\iV . fs lo t[uer 
dizer qtH', il<l d('c: ldn em curso, deve remos reali
znr lodos os :lproveil allH' tllos pro j e tados na úren, 
ou se j a :1 s l .! si n :1 s do Hio S:llllo i\ nltllli o, e do Fecho 
do Fu1 li l, a do Flores tal c ou tr:1 s l11l' ll ün's, num 
total de :wo. ()() () !' \~', se 11ii o qui serm os assis ti r ao 
am ol'tcc imcn to do r ít mo de progresso d~1 r eg ião 
i n du s tri~tl do Centro de ;\Iinu s . 

~:sle qu adro se r e produz em vanas out ras 
úrc:1 s do Es lndo - ua :\ f ~ lt ~ 1 , no Tl"iúngulo, no Sul 
-- ond e ex is lcm eondi<;ões p ropícias ao floresci
m enlo i ll du s l ri~d nccessúrio e onde a demanda 
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<· tJ n~/· l íc:J ind ica n graYid:Hk d e nrna si tuação . 
que se cu r<t cle riz:l pela cnrêi lcin c_:etlnica de 
l' lll'l'gi:l . 

() i1:dm~<;o Cil l'l'gd it.:o d e ~lin:1s a presc tll a a s

p ectos r c :dn1e n ll' graves, :1 apon l:1rem a Í! ldi s p cn

s:J])ilid :t d c de um cs l'ô rço cxccpcion;d d e seu povo, 

e111 hu~;c; 1 df· indices tn;Ji s :11los, qu e sign i l'i qucm 

tl Wi O t'l'S possi h i lidndcs de Ctlri qu cci llll' Illo c de 

j>l'Ogl't'SSO . 

C <~ l' L'<I d e !njr. d :l l' ll l'f'g i a qllC CO ll SUlll illlOS e m 

1D I~ l'l' Hlll proveuic n tcs d:1 l cnl w C' d o c arv(ío ve
gclul , Illll\1 in te n so dcsgus tc d e 110ss:ts .iú d cpaupc

r:Hlas n ·scrv:J<.; l'l orcst:ti s, :to p<~ sso qlle, 11 0 B ra sil, 

<'lll coni l ll lio, css:ts mesm as co tllriht tir:llll, naqu e

le <t!l ü, co m 7\ljr . d:t CIH'rgi:l cO ilSlllllid: t. .\ e n er

gia d(!ric:l, ll HlJlll'lc ano , s •'J cont ri buiu com o,7~b 

de nos:;o CI) IJ SllllHJ <'J J('I'gdi co. ctJqu:Jillo quC' para 

o F':t í-.; intei ro cs~;; quoLt nlc: tll \Ol! :?.,:2'1;. .\. cr es
ce CO il sidl' !'<ll' <jl! C c :l d:t lllÍ!H'Í I'O lll il iz:l il[H'lWS 56 
K\\'11 de <-' IH' r gia l' il-lricn, c tHi ll<l lllo fJllC o B!':lsil, 
11 0 lod o, .i :'t n l it1giu ljll()l<l s u pe ri o r n lOO K\\'ll por 
ll<t bi l:ln lc . 

Di~: po t l<lo de •.' llOl'll l CS r esc l'\'a s de l'n e rgia hi
drd{' lri c :l , lo laliz a ndo :i .KOO.OOO CV, que rc p rc

Sl' ll!cllll :\or,; do poktl ci:d d o Br:1sil, :'llin:1s (;< ·rais 
pode <' pt'l' C Í ~; : I :tlln:n· :1 s d cfi c i i\ n c i:~s dL' se u ha

latH;o l'IH·rw'•l ico, dv 111 odo H po~; s i!Jili!:n · :1 nwio r 

n·tl!uhil id a de d o trnh:tlho d e se u povo . 

:'\' oss:1 i 11 d u s t r i :~ I i z:1 \ ão, co nsc q ii <' ll l l' lll l' ll te, 

l's lú cotHi ic iot wdn ú noss:~ capacid:Jdc de :!provei
la r o polcn ci :ll ll id rcl (• trí co dis poilÍvd. E para 
aprovc il:11ne nlo, Ctn csc:dn s ati s l':~lúr i:~ , {: nolôria
m e n!c i n dispcu s úYel a atuação do govb'no, suple
m e n ta n do o es fô rço da inicintivn pl'i vadn. 

É o qu e se vis n n conseguir, n lrav{~s d:~ s u sin as 

orn em cons lruc;ão l' nmplia<:üo c d as socicdndes 
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de cconotllÜl mis ta orgar1iznd<lS p<1ra o fim d e cs
Lahdcccr llllla rlorcscenle indús tria de (' IH.:rgia 
elétrica no Es l:1<io. 

Organização das com1lanhias Je economia mista 

Ddinid;~ uma política ·Iara d e :~ltt <H;i'IO do 
Estado n a indú'ilria d<l cnngia cl{·t rica, in iciou-sc 

o csrtm:o de c riaçüo c 'org: llli zn c:uo das entid ades 

(JUC dc vc rimn <'X<.:cu l:'t-ln. 

O <· .·t[ll <·nw JH'l' ·is lo desde o início l'oi o da 
cri<~<;iio de Compa nh ias d e Economia Mis t~l de ca

ráter regional, do tipo das sociedades anônima'>, 
que seriam, posteriormente, controbdas p or uma 
enti dad e cenl r nlizadora . 

Essa solU<;ão se jus lil"icou, lendo e m vista q u ' 
a sociedade antmima (o das mais pedcilas formas 
de cor poraçrío cconôm icn, c i nslrumc nlo de efici
ência comprovada para a realização c cstahil icla
dc de cmprcc ndirn cn tos industriais. l'tilizando-n , 
o E~;lado procura cumprir com dicifor1cia sua mis

são, 11os ~.; cc!'llTS c·tn lJU<' L' ll'vado n <~gir t.:o tno in

ous lri;d, ;linda <jlle movido }JOI' intcn <:Õcs C propÚ

si tos d e sua políti ca eco nômica c ~oc i:ll. 

Alrav(•s <Lt soc.icdade d e economia mista, pode 

o Est:tdo cslrulurnr sua indús tria de ek lricidade 

e n1 Jw scs sólidas, com lltlW g:Jr:tntia su fi ciente d e 

conlitnlid:Hil' de cs l'or<:os. 

Unw cmprt·s:l do tipo das sociedndcs nnú n i

llWS, hl n<;u du soh fuiHI:un enlos r eali stas, com c: t

pilnl sul"it.:icntc ~ j><IL':t a r cnliz:1<;ão dos objetivos 

previstos, scrú a organiz: t1;ilo ll Ct.:essúria pnru l lllla 

sc<>nru íntcrfc r ê tlCÜt do Estado no camJ>o da CllCl'-t> 

gia clétrit.:a. Ela envolve a r cs ponsahilidndc dos 

suhscl'itorcs de cap ital, gnrn nlindo SllU rcalizu<;uo 

em prnzo cer to, c, por isto, of'cn.:ccrú scgunttl <;a 
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paru qunl<ru er opcrnçiio de f inan c i:nncnto .qu e se 
tor11c necr·ssú r ia. 

1\ índ úslrin d tl c ldrieidndc en volve llllHl ti'io 
grande nwss:1 de c:1 pHais que o seu fu ncionamen
to t' um:1 contin gência no rma l. Se ndo i ndústria 
de r endi ment o c resce n te, de merendo seguro, com 
notóri a esi ~1hi lidn d e d e preços de vend a c gn r~lll

tia lega l pn ra uma renlabüidadc mí n ima de su~1 s 

invl'rsúcs, é um dot; ramos in d us triai s ([lle maio

r es atr:tUvos o ferecem aos capit ais <JU C buscam 
segur:l! H: a de np]i cac;iio, :tind a qu e restrin gi ndo 
suas :lspira<,'<)cs de lucros :1 limites r:tzoún:i.:;. 
J~sscs cnpifais, cuircl:tnlo. 11fH1 ~;i\o aln11Hhntcs e n
tre n<'Js j)OI"lJ IIC llWÍOl'(• S :tlr;lfÍ \'OS Oi'l' I'( ' CL' lll a s Íll

VCl'SÕCS dl' C:l r(dcl' CS ]H'rtd :tli n l. 

A l'orm :tci'io de s•.)ci cda<ks de l'L'OllOillL\ n1is!<J , 
em '!I H' o Estado participe i nici: tlm cllic com a 
maio r p:1rk do cap i l ~d , p c rmi!irú ú indt'tslrÍ:! de 
en crgi:1 cll-lr ic: t de i\ lin:ts nmplü1r su a bnsc d e ca 
pila1iz:~~·ilo, p:1r:1 enfre ii!til' o p roblem a d a cria
ção de gr:llld es massas pio neira s de en er gia, he lll 
como ulíliz<~r-se d e Uu a ncünn enlos a lon go pr azo, 
a ser em mnor lizados com :1 própria r cntahilidnde 
dos sisll'm as clé l ricos con s lruídos . 

Suh~;crcveJHio o Estado, in icia lm ent e, o gros
so do cu pi !al , devcrú prep:~rar-sc pnrn , mais lar
de, llll :lll< lo :1s emprêsas atingirem um nível s :\lis
J:'nlór io d e r enlnhil idadc , vender a s ações d e sua 
propri cdnde no púhlico, a fim d e rci nycrl.cr as 
imporlúnc ias obtidas co m l'5sa ven da e nl ll üv:ts 
usinas c sis temas elétricos . Criando companhia s 
bem cs fru iu J·adn s, form:t11do a CtfUÍJl e d e h omens 
n eccssúrios ú sua di re~:ão, vencendo ns difi culda
d es inicia is de lodo.'> os cmprecndimc ni os de tal 
naturcz:t , em pouco tempo constil l!i rcmos cmprê-
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sa s capnz<'s d e Hll':lir c: q>il ais p1·iv,Hlos t' lll escala 
í.Tesce il [C. 

fn s lcdadas vú ri :1s Comp:111 h in s d e c:1rútcr re
giona l, i n lpunil :J-sc :1 cri ll <;i"ío d e um a e n tidad e ccn
lral izn d o r :l, :llravés d'1 qu:1l pud esse o Govêrno 
conlrol:1r o seu dcscnvolv im cnl o c m elhor assis tir 
ü su a ad lllin is lracJio . 

O pt o u-se pela cr i:1 c;ii u d e u n w Companhia, ~t 

t[ua t o (;ovê l'll o, tr:u1 s l'c rindo :1s a çõ es qu e possu i 
n:1s c mprf>s ns rc'gio n a is, :lll'ihu i ra a l'u nçiio d e co

man do d ns :lliv idad cs su hs idi úrins . Essa com
pan h ia a ux iliH I', qu e se org n nizm1 soh a clcnomi
n ;u;i'ío d e CENTH.A IS ELl~TH IC r\S DE MLNAS 
(;EH.AIS S . A . , " CE~ ll (~ " , nssistirú ús suhsidiá
ria s, or ic 11lando-as tec n ic a m e n te , d nn do-lll es a s
s is t t ne ia j uríd ica, admiili s trali v :1 , co ntúhil c fi nan

ceira . 

\fn n tc nd l) ] ><.~ rsO il <lli d;ld c ,iu rídi c:1 i ndepcn 
d en lc , ns suh::; idi ú r ias c a CE:\11(; h>l' ll lal'iio um 
lodo t'nl ros:ldo pcl<1 corn uu idud e d e inl n êsscs . 

Esl :1 cs lruli i i':l , :l do l :ld<l p:~ r :1 o co ilj un to <las 
COil l j):l lll ! Íil S cf<- l 'CO IIO illÍ: l misl ;l (j U C O (;o 'l~l'llO !em 

p :ll m · in :1do c p :ll r oci ll n i'Ú , o fer ece ·:llllagcns de 
gr;tndc in lt- r l' sse p a r a o s u cesso e dich.''- n c i:1 d a in
le r H'IHJto d o Es l:1< lo no cmnpo da in d ús tria d a 
<'llt'l'g Í<l c·lt'·t rica. 

Elt-gc1ldo p:m1 din· lo r t's d:1s suhsidiú ri as l' u n

c ionú r ios otl d i r<'lo r es S l' li S, n CE:\11 (; lh es ofc,·ccc
rú , m cdí :llll e c us to mínimo, d il'l' (Jio d l' :dto nível 

técnico c a cx p cri C· n c ía <lClll llllln da no !r alo dos 

proh le m :1 s eo1n u ns. Ralea nd o :1s su:1 s d es pesa s 

·om p t.: ssoal lt'·cniro por vú r i:1 s compa nhit~s , a 

C El\l l( ~ podc r :'t r eun i1 · u ma c<ruipc do m a is a lto 

valor, pa gando salúdos nl ra li vo~; , o .que se ri a im
possível pnru cndn com pa n hia isol :Hh , scrn sobre-
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ca rga excessiva d e su as despesas de ad nillÍS

lra<;ilo. 
Exi s tindo comp:I JJI!i :ls regionais ÍlHlcpenden

tc's, scrú fúcil obte r para c:1da unw , ;1 sc tt tempo, 
os financiam entos de que ll CCessil:u:uo. Omas 
le rão, num dado iu s l:llltc, melhores pcrspcdiYns 
d e rc nlahilid:Jdc do qu e o utras. Para algumas, 
os !"i na nciam cn los sct·üo l"úcilmc tllc oh tidos, c para 
onl ras não. Alé 111 dis lo, len do carú ter region al, 
as suhf; idiúrias poderão co n tar com a invcrsilo de 
capitDis priYados das zon:1s a que iruo sct·vir dire
tam ente. Cada zona ndquir irú , no futuro , as 
nçõcs que o Eslado o i"('l'cccr :\ \'CJHI:l . com o n1aior 
intel.'t'SSC, por ter CO II 1J ccÍlllC IJ!O direto rl:l sÍt lla (:flo 
c cl"icít\ ll ci:t d :t conlp:tnltia rcgion:tl que :1 sc t· Yc . 

O Eslndo l-. iníci:dmL'ill<' , o porlador da lol a
lid:tdc d<t s :H:r\('s d:1 CE:\IU; , quer dírl'l:lllH·nlc, 

<Jl H'l' a lr:t Y<··s d e B:1t1<:o. · ~~ r' lll p rt-sas soh s<'ll con
tr<>lc inlcgrD l. 

1\ CF;vJ](; inverte r (} o scn capil:Jl nn su h.-c ri
<Jí o de :H,'ÔCS d:1 s compa tlh ias <l c c:u·útcr regional 
qu e se [ql'tWriío s tr:ts suhsidiúria s . 1\s n<:õcs qu e 
o Esbldo su bscrcv t·tJ d e co n1p:m ll ü1s s uhsidi:· riu s 
foram lntnsfnid:~s pura a CE:\fTG, p ura l'oi ' IlHil' 
J)Hl'lC' de S\I;IS Íll\'L'l'S(lCS. 

() l•:stado rc!e r ú, t ·Tn c :n·úter pernWIH'nll', a 

111 :1 iori :; d:~ s :HJÍ<'S d :1 CE;\l!G com direi to a Yülo, 
só podendo ven der, 110 ru tu r o , tlu a lqltt' l' :\ção des
ta Co mp:lllhia com :~ulorização pr(~ via d :1 ;\sscm 

l>léi a LegislntiY:l. 
Prc\'ê-sc ni11d:1 q u e H CE;\IfiG exp lor e dirdn

mc nl c ser Yiços d e e le tri cidade c cxecntc, p:~ra o 
Estado c parn ns municipalidud cs, scrvic:os el e sua 

especialidade, 111 edia n le r emuneração adcquad a . 

Como principio gC'ral, a CEMIG só criarú cm

prêsas subsidiúrias d e carútcr regional qu ando ti-
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ver CO J1lp lct:H io cs ludos técn icos c cco tlÔilticos que 
d cmonslrc lll o :t cfl'to d:ts sol iiC:õcs enco n tradas c 
gara ntam a rc t1la hil id ud c d êsses cmprccndi
mcnlos . 

,\fuis adiante unalisaremos o esquema fin::m 
cciro da CEl\ ffG c suas suhs idiúrias, cahcndo-llos 
lembrar fH [IIÍ .que .i ú foram orgnn iza<l:1s c es tão 
em pl cnoJt rn cíonamcnto as seguintes companhias : 

- Colllpn nhin de Elc lri cidndc do Médio 
Rio Doce; 

li -- Co tll]lnllhiu de E letric id ade do Allo 
Rio f)oee; 

llf - Companhia de Elc trici dHdc do Alto 
R io c; r a nd c . 

Estú tamhém Clll !'u ncionan lcnto a Central 
E ldricn do Piú u S . A., de qu e o Estado p:tl'lici p~\ 

com a lll dad c do ca pi l: t.l. 

Esludn-sc a organiza<;·ilo de uma Compan hia 
que sirva a gr:l!ldc parlc do Tri üngulo :\Iinciro c 
do 1\llo P a r ana íba, prevendo-se ainda a l'l' i:H;i'ío 
da Compn nhi a d e Elelricidadc do Allo Silo Fran
cisco, em coopc t·açi:ío com a Uni ::lo, a qual se des
tina a co ns tru ir n u si tw do Fech o do F unil c outros 
a pro\' <'Í lamc 11 tos menores. 

Financiamento das companhias de eletricidade 

Se hem que o motivo principnl da in l.cr ven
ção do Es tndo na indús lri:1 de ele tri cidade seju o 

baixo grau de ca p ila l iza çilo tlll e se tem veri ficado 
no sccto:· dcss:l :llivid :1dc en1rcguc ú inicialívn pri
vada, JJHO (lll lS o Govê l'!l o <leixnr de solicitar a 
suhscric,:ão do público no c<lp ilal das companhins 
que lem org<lllizado. 
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,\l{~ nl d e po ndcrúvel, em vn lor ~tl>soluto, essa 

st thscriçfio implica n u p: t rlic ip ~t çilo do povo n a di

r cçilo d<ts c mprêsns de ele tri c id ade. it lccnli va n

do-as :t se org~m iznrcm nos. moldes dns entpr0s: ls 

1 >~trl ic ul:t rcs. 

L:l!l<:ando co mpanhins d e carú tc r rcgiotlal, 

com p rop;rnnws ob.ie liYos <' inwdialos de 1r nha lho, 

l'oi pos-;ÍYel :tfrair ns popul:tçõcs fi ser em nkndi

d~t s para um:t parti c ip ~tç.ão direta em cm]H"i'(' JHii
men to em .qu e seriam ínlcrcssadas. Daí o (· xito 

du su l>scri(;ilo Yct·ificndo na oporltllli'l<ldc d e lan

c;mnc tl lo da s vúri<ts co>np<tn hüt s. 

/\. primcir:1 n scr ln tH:udn , :1 Compn11h i:t de 

Elt ir idd:tdc do -:\l •'·dio Hio Doce, co1n o utpit ~d de 

'27 milhú r' s de cru zeiros, ln <' ~ ~ pnrlici pa (Jío p: lr

ticu br d(' 1:\ llliJlJ()cs C [()()mil C l'l!Z C' ÍI'OS l'C jl l"C'S ('Il-

1:\IHIO W,:í> do total . 

. \ Con1p:1nhia de Ell'lrici<bde d o Alto Hio 

l ~ OC( ' fo i l<tiH::~da cotn o c:q>il:tl d e :1~0 mi lhi) cs de 

cn tzci ros, ao <tu:t l o Esl:H to incorporou l>cns no 
vnlor d e lXO mi lh ões . Dos 'J.O() milhões alwrtos 

:'1 suhscr i<; i:ío em dinheiro ~~ inicia l iv~ 1 prívad:~ lo

lll Oll e(·rca de ()2 milh<"ics, c:1hendo ao Es tad o a 

s ul>scri<Jío do l'<'st~ullc. 

1\:a Conq>:lnllin de E l<• tricidndc do Alto Hio 

(; r :l ll<lc , Jnn<;nda com 100 milhi"ics d e ca pital , hcm
Y C uma subscrição pl!hlic a d e cêrca d e 12 milhões 

de cruzeiros, l'CjH'esc iltando pnrli ci p:1 <;ilo de 1.:357 
acio iiÍs la s . 

Na Central E létricn d o Piúu S . /\. o Es tado 

parli c i pou co m ilO 'í ~) do capital , s u b screvc ndo 15 
milhões de cru zeiros. 

Até ;H) d e maio d e 1.);)2, o Es tado j ú h nvi:1 in-
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tcg rnl iz nd o o <.:< tpil :ll das divns;ts Con1pH11hi:1 s na 

scg llinte p1·opor<:i'ío d e s u :1 p ar tic ip:H;ão: 

Cr8 

l\ll·d i o ll io Doce (i. ROO .000,00 [) () <fr, 

A I l o H iu Dol'l' :wo. ()()() . ()()() ,()() ~·) '- % 

A lio ll i o (;J' ;ll ld C :lO .000. 000,00 :l:l ,RG 'lo 
]>i :'lll 15. 000. OOll ,OO 100 <j,, 

Som <1 :l ll. ~1)0. ()()() ,() () 71,75'/0 

Se ndo d e ]ll'l' \' (' 1' qu e llt'llhunw <l il'i cn ldadc cs
p cci:li se <' llCOll !rnri;l 11:1 inlcg r:dizH <,:i"IO dus quo

tns .·t J! JSC I'Í [<lS p elo púhli t:O Cl'll ll CCt'SSÚI'Íü que SC 

estud asse lllll 1n é lodo c:l[WZ d e gnrnntit' :t Ílllcgra 
li z:l<:flü d:1s quot<J s d o Es t;Hi o, :Jl(·m d e se prove
r em l'u1Hins p:1 ra :ts un1pli :1tJics d e capitais com. 

qtH'. desde o prin cí pio , se co n iou , c111 fun ção da 
ampli :\ <;iio lógicu do~; progr:mws inici:lis de tra
]J;Jl lw. Otilrossim. cr:t Í!Hiis pcnsúvcl ddinir-sc o 

pr<lc c:-;so de :trn·c:1d:H:i'ío d e l'tllHi os p:~ r :1 o p: tga

m c ntn de cn1prl-sl imos que se projd:t v:tnl pura a 

eompr:t de cquipnnH'llllls . 

P: tr:t i s to o (;o y( l'llO v in c ulou , p cl:t Lei 7()0, 

ú lo rn 1:1<Jto do c:q>il:tl d:1s Comp:mh i:ts d<' ccono

lliÍ :t lllisl.:t <k c l\' t r ic id:tdc um:t '!I IO!:l de .t;l .J da 
l:1x:t de n·cupcr:t~·:to l'l'1>Jl{)Jni c:l , por ci nco :tnos, 

n! .'· l~);)fi. 

Co m os n ·cursos d ess :1 l:tX<l scrú pos:·dvd in

tegr:liiz:tr o e< lpit:d j:'1 s u bsc rito p(·lo Fstndo hem 

co1 n n o qu e se prev{· que scr:í por (~ I <' subscrito 

nos :tlllll cn los de c: q >i l:d d;t~; CO ill! >< tJJll ins l.Ú o r oa-. ..., 
ni z: td:t s c nu l'oi ·nw <.)o do c:~ pilnl de nov:ts cm
pt' ;~ s :t s em t's lti<I o. 

P: l i':t í'o r m:1çiío do C:tpit:ll d:t "CE:\I IG", 0 

· Govf.r 110 lr:1 11 s l'cri u n css:1 <·m pt{·s:t 4~~. ;)'17 :H~ Õcs 
qu e h : t \·i:~ SlJl >sc i' Íio n ns s uhs idi:'lri :ts , 110 v:do r jú 
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inlcgr:diz:Hio de C r~ :H I. ;)DD .:P:"í,OO. Tr:tnsfcri n 
mais os he1t s qu e co ns!ílu cnt o s is lcmn do Gafn 
nho lo c nw lcrjnis em cs l<H{l l<', 110 valo r de Ct·!il 
GG.7()!J.1!í1 ,70. Dcs l;t l'o rm<J :1 "CE;\ If (~ " iniciou 
sun s :tlivid: td cs co m o cu pit:tl rca lizndo pelo Es
tado de C r~ :m~.:3G8.!í:2(i ,70 , r<·prese ltlni Hlo :l7,8j1 
d e seu cn pitnl qu e é d e 1 (um) billti'ío de c ru zei ros . 

Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce - «CEARD» 

Esta Compa ltlt i:t l'oi cri:t d:t pelo c;OVl\1'1 1() do 
Esl:Hio co lll :1 l' in:tlid:t dc de con clu ir n l 1s in a d e 
Sn!lo (~rni Hlc ~ l o Sa nt o An! tlltio c co ns tru ir um 
lm·go sist cm :t de li 1t ll:t s d e lt'<ll tsl íti ssi'í o c di s!ri
h tti<; i'ío. 

i..()c nliz:td: t :to :tk:tt lc c d e lllll:t d:ts úrc:ts d e 
lll:J ÍOJ' pot ' ltCi :tl <'<'O it Úlll ico d <· :\l ina s, <Jl !:t l sc .i<~ a 
r cgii"ío :dl :tm<·nlc ll!Í ncr:diz:l< :1 do ce ntro do Es
Lndo, : 1 l'si11:t do S:tnlo .'\ nt ônio dcvC'I'Ú se r uma 
dns l'onlcs intpol'!: tnles do si'ill' lllH e l!·lr it:o que 
possihili !arú :1 indtJslri:díz:H;i"ío in! Cil SÍ\':1 <k s'iu rc
gii'ío. AI L~ I ll de :tl >:J:;Icccr n úc leos Íll<lustrí:tis d:t 
rcgifío d e Be lo Ilor izonl c, t'l:t poss ihilil :trú n cx
pansilo cco nt>llti c:t de um:t grande úrca d e su:t vi

zi 1tl w n<: :t . 
Tend o s ido Í1t ie ind:1 sua CO i ts l ru~·ilo direl:l

mcnlc pel a Sccrl'lari: t d:t Ag ri cullurn, !orno u-se 
n eeessú ria :t c ri:H;ilo de l! Jll:t cmp1 ·êsa qu e nssumis
se n res pon suhilidade de co nd u<:ilo dos scrvi<:os 
em fa ce dn s d c J' ic.i ênc ins com prov:td ns tO I !l fllll' 
os mesmos viJtl wrn S<'rHio r cu liz;td os. 

Hclonwr u cons trll(;ilo da s obras, qtH' cs la
vnm prútic:t lttcnl c p:tr:d isu d:is q tt :llld o St' llll 
cio u a nltJal :Hltn ini s lr:H:iio do Es!:tdo, ~w ri:t tllll :\ 
tnre fn ingen te . cm ·oh c Jldo c nornt c n ·s ponsahi
l id :Hk c ex igindo d cc is <'><'s :lntpl:t s l' corrl'l:ls. cn-

>'-JI~ ' J J 'l 1 ''J • 1 ~.11t~E IRO 
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p:1zes de ga ranti r :1 111:1is rú pida eo nc lu si"w d<J 
r·m p rcc ll<límcnlo. 

P o1· is lo, :1 prilll (' ÍI':l providt nei n do :l ltwl Go
v ê rn o fo i conlrntnr doi s <'lllÍ il CJtlcs técn icos I1acio-
11 HÍs , enge nh e iros 1\Lu·co11<ks Ferraz c L auro Fer
l· az SnnlJWÍo, pu ra c:xu m in:1rC111 os proj e tos c as 
ohrus n ' :dízadas, l', con1 ~~ isc n<;ão d e [n lirno c au
toridad e <IliC possui:lill , op in nre 111 súhn' :1 llll'lhor 
fol'llW d e c.cn prossrguinH•nto. O relat/n·io dês
S<'S cng<·nlleiros serviu de h:1 se p ~u:a a o rgnnização 
d:1 CEAHD l' ori<·nlou os l'studos de rcvisuo do pro
je {(, exi<-;lcnlc do co1llr:tlo de co nst ru <:ilo dns obras . . 
civ is. 

O es tu do ddini ti vo do projeto obrigou :1 uma 
n •yisi"lo com pl c l<J dos elementos topogrúficos exis
tentes, len do-se conl rn indo com a Cruzeiro do Sul 
o lcv:lll lumcn lo :1crofotogramétri co, procedendo
se ú execuçuo d e tri: 1ngul:t<Jío c nivelam en to de 
precisão, pnrn npoio ll'rrcslre. 

Co'l lra lou-se tnmb(· m com n "'Ciperco", com a 
E1np rC.s:1 Brasilei ra d e So nd:lgt'lll c com o Insti

tuto de: T( •cnolog i:1 lndustri:tl , :1 sondagem c o es
tudo g('olc',gi eo dos l oen is de IJ:liT<J!~elll, dos 1 úncis 
c d e outras cs lr u ht L'i lS. 

\'('ri l' ic:H!a a gr:1 11 dc dl'i'ici0nc ia de d a dos e 
dv de!:tlllcs de projeto d :1 obra em co ns trução con
sid('rou :1 C01 npanhia a n cccsc. idnde de r ecorrer a 
firnw s cspcc ia lizndas (jlll' pud essem a u xi li:u: o 
se u co i'P<' l.éc11ico 11:1 claiHJt'n <;iío d os ele m e n tos 
con'i lruli vos ind ispc nsú v eis. F re viu-se a n eces
s id ade de serem ela hora dos c(: rca de 1. ríüO d esc-
11 hos c cú lculos d e d e talh es p a ra llllla co ll clusão 
~wtisl':i t ó ri a da ohrn c, por isto, depois d e es tudar 
as CO IHii<i>cs d e trabalho d e seis fi rmm; illtcrna
c ionais cs pccüdiznd as, op to u a Compa nhia pela 
co lalJo r:](;flO d a T ech i11l d e :\ lili'ío, com :1 qu:d foi 
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njustndo um contrato de assistência ll~cnica ulé o 
final da obra. 

Co·no jú havia rcg1sl.rado o rcbtório Mar
condes Ferraz, partes substanciais dn obra •..:xigi
nm novos estudos c outras partes só tinham sido 
investigadas de forma preliminar sem que se pu
desse definir o acêrto das soluções indicadas . 

Em fac e da infelicidade de escolha do local 
da casa de múquinns, demonstrada pelo acidente 
que soterrou todos os trabalhos de escavação que 
haviam sido feitos c tendo em vista as dificulda
des cons trutivas do canal d() Leonor, lamhém em 
par te soterrado por desmor<;namcn!os de terreno 
extrem ameu te friúvel, com:id<'rlm-:-;c n eonvcn iên
cia de invr'siignr varLmtc:-; do ;_) rojdo primitivo, 
que se mostrns:_;em I~wi•; s<~gur~1 ~:, J•l~ i•; J'úcillill'lltc 
cxcqüí.vcEs ~~mui:.; cconômicns. 

Com a cola!JonH;i'io da Techint, foram estu
dadas nove vm-inn lcs do pro j elo primitivo, c, de
pois da revisão do~ dados hidrológicos c das son
dagens gcológicaG, foi definida uma 11ova dirclriz 
para o pl'ojcto definitivo, procurando-se aprovei
tar ao 111:'t ·imo os trabalhos e iusblnçõcs jú feitos. 

Em resumo, o projeto definitivo se eonsil lui 
pela locnlizaf:ão da casa de mú<rninas na margem 
do S:mlo Anltmio, c pela constrw:fío de dois túneis 
mais Jwi xos do flllC os ·l!UC haviam sido projeta dos, 
de modo a pcrmi!i · o desvio das :'tguas do Gua
nhfí es e do Santo Antônio com a construção de 
pa d e ape11as das harrage11s prcvistns 1csl.es dois 
rios. 

Súmcnle se perderão, em carútcr definitivo, 
os trn )alhos j-' sacrifiC[ldos da casa de múquinas 
c do ca nal, uproveilund<H;e os t·rclws de túnel jú 
aber tos para futuras cftmarns de expansão, ligadas 
il nova adução . 
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A solução adotada, além de inúmeras vanta
gens técnicas c construtivas tem o mérito de per
mitir o ap roveitamento da potência de 75.000 
KW aproximadamente, na primeira etapa, en
quanto true o pro jeto .crue vin ha sendo executado 
só permitiria o aproveitamento inicial de 25 .000 
KvV, aproximadamente, que é a quanto corrcs
ponde a va zão de estiagem do rio Guanhãcs. So
mcu te depois de desviado o Santo Antônio, isto é, 
depo is de concluída a ohra seria possível elevar a 
potência utilizável de 25.000 para 100.000 KW . 

O custo da nova solução será ligeiramente su
perior à importfmcia .que se gastaria para concluir 
o proj eto iniciado, mas oferecerá um custo por 
KW dispouível de cêrca de Cr$ 3. 710,00, quando 
instalados 73.000 KW, enquanto que a solução an
terior, em sua primeira elapa, ofereceria um custo 
de Crl)l 10.070,00 por KW realmente disponível. 

Es ta vanl'l gcm se as:;ociou a inúmeras outras, 
tais como a facilidade construtiva , a segurança , a 
utilização fu tu ra de lodo volume armazenado 11os 
r eservatórios, permiti ndo a melhoria do falor de 
carga dH usina, ou seja, da disponibilidade ener
gética efetiva, pn ra cldiuir o ncêrto da referida 
solw ão, que foi imcdinl mncnte adotada. 

Não se perdendo n maior parlc dos can teiros 
de serv i<;o exis tentes foi possível atacar-se tl csde 
logo n IJovn solw;ão, que vem sendo realizatla 
com grande intens id~H i e . 

Jú existi11do 11o.· locais de trabalho iodos os 
ecruipamentos im porlndos para uma potência de 
;) 0 . 000 KvV, a construção da usina depeuderú ex
clu sivam ente dos serviços de engenharia civil c 
mon tagem, sell do <1ue ponto critico previsto esta
rú no nhaslecimenlo de cimento, assunto <tue esiú 
mcrcce ll do o mnior cuidudo da Companhia. Para 
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·da r um ritmo sn tisfn tório ús obras, a CEAHD já 
adqu iriu cêrca de 30 milhões de cruzeiros em equi
pam entos especializados de construção, que já es
tão em serviço. 

A fim de permitir a intensificação das obras 
foi estudada a transferência para a Companhia 
do con trato que o consórcio Alarnbra mantinha 
com o Estado, nas hascs de um. novo ajuste soh 
o regime de administração contratada, o que fa
cili tará enormemen te a conclusão dos serviços e 
representará economia substancial. 

Esta providência foi, entretan to, demorada c 
difícil, porquanto o contrnlo que o Estado manti
nha com n citada firma, sôhre ser inexeqüível, era 
mal concebido em seus têrrnos, dando margem a 
controvérsias c dificuldades de execu<;ão. Além 
disto, por ter sido iniciada a obra sem elementos 
seguros de projeto, de planejamento c de finan
ciamen to, a execução do contra to foi tu multu ada 
c compromcUda, sem .tine l'ôssc posslvcl caracteri
zar 11ltidamcntc a culpa dos empreiteiros c a do 
Estndo . 

Pan1 liquida<;fio a migúvcl do contrato, de for
mn a permiti r a nssinatur:-1 de novo instrumento 
com a CEAHD, designou o Govêrno uma comissão 
de altos fun cionúrios das Secretarias da Agricul-.. 
lura c Finn nças <[UC, exa min ando tôda a documen-
tação exis tente, propôs um esquema de lit1uidação 
que, a inda (ll\ C inferior ús suas reivin dicações, foi, 
final men te, acei lo pelos empreiteiros. No mo
mento da liquidação os empreiteiros pleiteavam 
receber C r~ 2G . 913 . 270,GO, de acôrdo com a npro
p rinção de custos que vinhu m fazendo sob a fisca
liznção do Es lado, mas concordnra m em rccel cr 
Cr~ 21 .111 . íi2L1,40 de obras executadas, com rca-
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juslamcn los contratuais de preços c classificação· 
fina l dos serviços. 

Ao ser criada, pois, a CEAHD, coube-lhe a ár
dua tarefa de retomar uma obra .que se desenvol
via com deficiê ncia de recursos c de técnica. 

Felizmente, jú foram superadas as grandes 
dificuldades dessa fase de transição, cncontl·ando
sc as ohras em franco andamento . 

l\. Companhia de Eletricidade do Alto Hio 
Doce ÍIH.:or porou, no seu capital de 380 milhões de 
cruzeiros, bens c obras no valor de 180 milhões. 

Os equipa mcn tos elétricos e hidráulicos da 
usina, correspondentes à potência de 50.000 KW, 
bem como os equipamen tos das subestações de Sal
to Grande, Itahira c Santa Luzia, foram adquiri
dos da International General Electric Company, 
pela importfmcin de Cr!ji 25 .757. 04G,OO e j ú foram 
recebidos c transpor tados 11a maior parte para os 
locais das ol>ras. Foi contra lado com a , rn1eo 
Indnstl'ial c Comercial S. A . o fornecimento das 
tubulações c acessórios, ,i{t parcialmente cniregues, 
no valor de Cr !ji '1. 7:33. 72G,OO . Eslú em f a: e 
adiantada de rnontagem a linha de transmissão 
de Salto Grande a Santa Luzia, contratada com a 
Companhia Técnica Internacional Techint pela 
imporltmcia de Cr~ 35.QGO .B53,30 . 

Em conjunto, os equipamentos incorporados 
ao capital da Companhia montaram a Cr~ .... . 
136.432.115,20. Foram :.~inda incorporndas as 
obras realizadas pelo consórcio Alamhra c pela 
Secrcturia da Ag ricl!ltura , no valor glohal de Cr!j) 
t13. 5G7 . 8811,80. 

Ao inicinr sua-; a ti vidade~;, era JH'ograllla da 
Companhia executar, em uma primeira etapa, to
dos os serviços necessúrios à utilização c distribui-
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<;ão da energia corrcsponden te ao apr oveitamento 
de 50 .000 KW apenas . 

Jú ngora, tor11ou-sc necessário ampliar-se êsse 
programa, em l'acc das demandas que se positi
·vam a cada dia. 

As perspectivas de consumo da lHanncsmnnn, 
da Belga .i\l in eira, da Ferro Br asileira, de Morr o 
Velho, c de outras indús tria s impor tantes que se 
estabelecem na zona de influência da usina de 
Santo Antônio, obrigam a progr amar a instalação 
11rgeutc dtlS d uas unidades restan tes, totalizando 
n a usina 100 . 000 KvV . f~sse progr ama, que de
pende da allUisição de novos equipa mentos de 
usin a, linhas de transmissão c suhrstaçõcs, vem 
sendo objeto de ncgocia<:õcs que conduzam ao fi
naneiamcnto tl longo prn:/.o de tais cquipamt"ntos 

·e (tu e de verão c si u r cllncluídas nos próximos 
llleSt'S. 

O esquema de prazos fixn dos para a const ru
ção da Usina do ~· an.lo Antônio prevê n sua in au
gur:lção em fins de HJ:.>-1, c a instala<;ão das unida
des res tantes até fins de 1933 . 

Companhia de Eletricidade do Alto Rio Grande ( «CEARG») 

A Companh ia de Eletricidade do Alto Hio 
Grand e, incumhida de cous lruir a Usina de ltu
tinga c um mnplo sis tema de linhas de transmis
: río, fo i organizada em cnrúter definitivo em 28 de 
junho de 1931, (lata em (rue se comple taram os rc~ 
gistros de seus a los constitutivos . Não obstnnte, 
vinha antcriormeute o Govêrno do Estado procu~ 
rando obter financiamentos que permitissem a 
·cons tr ução da Usina. 

Criada a "CEARG", procedeu-se a um r ee
:xam e do proj eto primitivo, em face do resultado 
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de sondagens c trabalhos preparatórios, .que reve-
laram a possibilidade de economias de construção' 
c m elhor utilização do poteucial energético de. 
Itutinga. Foi decidida a instalação de ~~ unida
des de 12.000 KW e a construção das obras hi
dráulicas, prevendo-se a instalação futura de urna 
quarta unidade, que clevarú a potência da Usina a 
48.888 KW ou se,jam 65.000 CV. 

A aquisição do equipamento da Usina c subes
tação clevadora foi negociada com a vV estinghou
se .Electric International, na base de um financia
mento em 7'2 prestações, isto é, por seis anos, es
tando em curso o processo de seleção dos equipa
m cn tos de linhas de transmissão e subestações 
abaixadoras. 

Foi contratada com as firmas Emprêsa Cons
trutora Imobiliária Ltda. c Sociedade Técnica. 
Ltda., de Lavras, a construção das cas_as de ope
r adores da Usina, que já es tão sendo utilizadas. 
para alojamento do pessoal de construção . 

A execução das obras civis foi contratada com 
.a Morrison Knudsen do Brasi l S . A., ·que se in
cum birú também da montagem dos e(JUÍpamen
los hidrúulicos c elé tricos, com exceção daqu e
l.es que forem de responsabilidade das finnas 

for11 e cedo r as. 
Es tú prúlicnmente co ncluída a aquisi ~;i'io de 

todos os terrenos a serem inundados ou uliliza

uos pela Usina. 

Os trabalhos de construção, (lltc dever::ío ga

nh ar gra nde intensidade no período de estiagem 
dês lc ano, es tão sendo conduzidos de acôr do com 

0 prograllln de enlrega dos equipamentos da Usi
n a, is to é, prevendo-se a r ecepção das partes a 
serc111 e mbutidas no con cre to no prim eiro semcs--
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tre de 1953, as turbinas c geradores no pri·meiro 
semestre de 19iH c os transformadores até junho 
de 195'1, de modo a ser inaugurada a Usina até 
dezembro de 1954 . 

Não obstante ter sido aceito o financiamento 
de seis anos para parte do equipamen to, prepa
rou a "CEAHG" um pedido de financiamento a 
longo prazo, para um total de 5. 300.000 dólares, 
que foi encaminhado à Comissão Mista Brasil
Estados Unidos para consideração do Export and 
Import Bank ou outra -organiza ~ão de financia
m en Lo internacional, conforme fôr julgado con
veniente. Êsse relatório foi considerado pela 
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos como o 
mais completo es tudo, no gênero, submetido à 
sua considcnl<;'uo, porquanto, além de completas. 
;nformaçõcs técnicas, incluiu uma .nnúlise econô
mica c finan ceira da " CEAHG" desdobrada por 
um período de 13 anos. As suas conclusões de
m ons traram a perfeita re ntabilidade do empre
endimento c a solidez das premissas técnic.as e 
econômicas tJUe norteiam a sua r ealização. 

Companhia de Eletricidade do Médio Rio Doce ( «CEMRD») 

Es ta Compa nhia foi cria da com a finalidade 
de construir H usina de Tronquciras c .abastecer 
a cidade de Govemador Valadares, onde o Esta
tio jú possuía motores térmicos, produzindo defi
cien temente energia (lli C era dis tribuida pcl:t 
Companhia Fô rçn c Luz Figueira do Rio Doce, 
que foi incorporada ú no va emprêsa. 

Govcmador Valadares c núcleos \' izinhos ex
perimentam um grande surto de progr esso, não. 
obs tante a tremen da falta de energia, que limi-
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ta a sua capacidade de expansão . A construção 
da usina de Tronquciras virá possibilitar o de
senvolvimento de um im portante parque de in
dústrias, que hoj c utiliza energia térmica por 
preços altíssimos . 

Criada a "Médio Rio Doce", iniciou sua Di
retoria o programa de construção da usina, ao 
mesmo tempo que procurava uma solução de 
emágênci.a, capaz de minorar a escassez de ener
gia enc uunto se processa a construçuo de Trcm-

(JUeiras. 
Com a colaboração altamente louvável da 

·companhia Vale do Rio Doce c da Companhin 
Agro-Pastoril do Rio Doce, 1'oi possível suprir 
Governador Valadares com um contingen te adi
cional de cêrca de 500 cavalos. 

l'·oi neccs~,;ário à "Médio Hio Doce" proceder 
à reforma do sistema de distribuição local, cons
truindo duas linhas de transmissão, iniciando a 
rcparat:;ão da rêde urbana, instalando transfor
madores c medidores domiciliares, para que me
lhorassem, desde logo, as condições de abasteci
mento da cidade . 

Em 1'7 de novembro, cinco meses depois da 
cons titu ição dci'i11itiva <la ' 'Médio Hio Doce", 
innuguraram-se os melhoramentos no sistemn. 
elétrico de Governador Valadar es, numa prova 
Jc eficiência dos lrahnlhos desenvolvidos . As 
novas instalações, se bem que ainda prccúrias em 
face das demandas da cidade, j ::t imprimiram 
apreciável modificaçuo 11 0 suprimento de energia 
local. 

Simullfl neamente se promoveu o estudo de
fiu ili vo do pro jeto da usina de Tranqueiras, que 
·exigia revisões c esclar ecimentos . 
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l,.oram contratados cown a "Cruzeiro do Sul" 
os servif;os de levan tamento .acrofologramétrico 
da r egião da usina e da úrea de inundac~ão da 
barragem c com u firma "Ciperco" os trabalhos 
de sondagem dos locais das vúrias estruturas. 
Foram também completados os estudos de hidro-
mclria, de Jllüdo CJUC, revenclo o projeto existen
te, pôde-se ampliar a potência a ser aprovcilada 
de G. 000 para 10.000 CV, sem acréscimo subs-
tancial dos orçamen tos primitivos. 

Atribuiu-se ú Servix Engenharia Llda. a 
função de de talhar o projclo revisto. 

Em concorrência a que compareceram onze 
consórcios de firmas, das mais prestigiadas no 
campo de sua especialidade, saiu vencedor o 
consórcio encabeçado pelas fi rmas Mantiqueira c 
SlT, ,ao qual foi a tribuída a construção in tegral 
da usina . Os equipamen tos a ser em JonlCci
dos por êsse consórcio serão da vV es Liu ghousc . 
A linha de transmissão es tá sendo executada pela 
Sociedad e Anônima de Ellctrificazone, SAE, de 
Milão, a través de sua r epresentação no Brasil. 

O conjun to de obras, inclusive linha de trans
missão c subes tações, Joi contratado p ela impor

túncia de 22 m ilhões c 678 mil cruzeiros, deven
do a isso <.1crescer ns despesas de aHúndega, 
transportes c outras, r elativas aos equipamentos. 

Os prazos parciais _de conclusão das várias 
partes da obra permitem prever a sua inaugura
ção durante o segundo sem estre de 1D54, não obs
tante as dificuldades de cambia is e de l icenças de 

. expO·rtação nos países forn ecedores, empenhados 

. em in tenso esfôrço armamentista. 
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Central Elétrica do Piáu 

A forma adotada pelo Govêrno de :Minas em· 
sua interferência no problema de construção da 
Central Elétrica do Piúu é um exemplo carac
terís tico do espírito da política que se vem conso
lidando em relação às emprêsas de eletricidade 
de iniciativa privada. 

Não sendo movido pela idéia de socializa
ção dessa jndústria, mas pelo propósito de suple
mentar a iniciativa privada, quando deficiente, 
encontrou o Govêrno, 110 empreendimento do 
Piúu, um grupo de particulares que merecia o 
apoio financeiro do Estado e que se mostrava ca
paz de diri.gir a emprêsa em qüe havia empenha
do grandes somas. 

Participando com a metade do capital da 
companhia, e integralizando essa ·quota, que 
montou a 15 milhões de cruzeiros, conservou o 
Govêrno o contrôle da direção efetiva da emprê
sa nns mãos de seus primitivos aciOJtis las, r econ
duzindo os diretores com função eslalulúria de 
comnndo. 

Foi possível, assim, retomar-se desde logo o 
programa de construção tiUC estava prúlicamen
le .paralisado, intensificando-se as ob ras, com a 
construção da casa de fôrça c rápido avançam en
to no túnel de adução. 

Como j ú dispõe a Companhia de todo o el{Ui
pamenlo correspondente ao aproveitamento. de 
uma potência de 18.000 KW ou scj um cerca de · 
25.000 CV, prevê-se a inauguraçuo da usina para 
o prim eiro semestre de 1954 . 
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Reservatório do Cajuru 

O r eservatót·io estacionai do Caj urú, que de
verá armazenar cêrca de 500 milhões de metros . 
cúbicos, irá beneficiar sobremaneira a Usina do 
Gafanhoto, permitindo a uti lização de uma po
tência de cêrca de G. 000 CV que, nos períodos d e 
es liagem , não pode ser aproveitada nessa Usina. 

O programa de construção dêsse reservatório 
é de dois anos, devendo começar a armazenar · 
úgua no segundo semestre de 1953 . 

Outros projetos em estudo 

Durante o último ano ativaram-se os es tudos . 
fina is de cons trução das usinas de Pandeiros c 
J cquitaí , ·qu e d everão ser financiadas pela Co
mi~são do São Francisco. 

A Usina de Pandeiros, já contratada e Jlll

ciada , dcvcrú Ler uma potência de 6. 000 CV c a 
de J cquílaí de 20.000 CV, scrvinJo a granJ cs 
ú rcas da bacia mineira do São Francisco. 

Estuda-se também o aproveitamento inicial 
da Cachoe ira Dourada, magnífico potencial do 
rio Pa ran a íba , cu jo proj e to prevê a construção 
ini c int de obras, par:~ a utilização de 45.000 CV, 
d eve nd o essas ohras, posteriormente, se completa
re m p:mt :t utilização de um pote ncial de 300.000 
CV . Em en tendim entos mantidos com o ilus tre 
Govenwdor P edro Ludovico, Jo Estado d e Goiús, 
pôde o Govê l'no de Mi nas sugerir um a minuta de 
convrnio n ser ass inado entre os dois Governos dos 
EstHdos interessa dos c u União, pnra a conclusão . 
da ohrn , es tando e m andumcnto essas n c '~'Ociações . . 

Estuda-se a inda .u construc;ão da Usina do 



Parcduo, a do Samlmrá c a de uma dns potên
cias disponíveis na r egião de Po<<Os de Caldas, 
além de prosseguirem as providência:; <JUC virfto 
permitir o iuício da constmção da usina do Fêcho 
do Funil . 

Tôdas estas obras, ao lado das .que a inicia
tiva privada executa dire tamente, darun a Minas 
Gerais, dentro em breve, um subs tancia l acrésci
mo de sua potência instalada, cujos reflexos na 
capacidade de produ~;ão do povo mineiro marca
rão uma fase de no l.úvcl desenvolvimento de nos
sa economia . 

Depa1·tamento de Águas e Energia Elétrica 

Dentre as ativid ades desenvolvidas pelo De
partamento de Águas c Energia Elétrica desta
ca m-se as referentes aos serviços de ele tricidade 
de Ohcraha. Com a ins!nla<:fio c mnnento do sis
tema de rêdes de iluminação pública fo rmn upli
cados cêrca de C r~ 5. OüO. 000,00 . A lllodernização 
c melhor npnrcllwmcnlo dêssc serviço se im pu
nha ponp1c existiam :1proximadamentc 11. 000 con
sumidores a j'orfail, o (IllC não permitia coulrôlc 
do consumo, além de (IU C eram notórias as defi
ciências de fomecimen to de energia. 

A ampliação · da Usina Pai Joaquim cons ti
tuiu preocu ]HH~u o cons tante do Govêrno . Hemo
vidas dificuldades emergentes, foi celebrado con
trato com a Scr vix Engenha ria S. A ., no valor 
de Cr~ 12. OU8. 900,00, sendo aberto o· rcspecli v o 
créd ito. Assim, os ser viços de ampliação da .a lu-

. di da Usina j ú tiveram inicio, achando-se bas tan
te adiantados. 

A Usina de Pai Joaquim, no rio Araguarí, 
.é para aproveitamento de fio de àgua . . A sua 
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polêu cia es tú calculada para 10 .000 C . V . , consi
derando-se a carga f undamental e a trueda natu
ral. O projcln de amplia~ãn prevê a geração de 
:> .000 C . V., o que correspondc a duplicar a a lual 
potência instalada. 

No enirel.a nto, e1 H1ua u lo não 6 aumca tüda 
a potência illstalada da Usina Pai Joa<Iuirn, pro
videnciou-se o assen tamento de uma turbina au
xWar de 850 C. V . , para acionar novo gerador, 110 

que se dcvcrú despender a intportância de Cr:j) .. 
1 . 500. 000,00 . 

Conrorme os dados compilados pelo Depar
lmncnto, a produção da Usin a foi de 20 . ü38 .000 
K VlL dando a renda hrula de Cr5)) 3 .705.251,00 . 
() número alual de consumidores 6 de 7 . 400, em 
l_ ' )JCl"i b~l . 

• \lé agora, o consumo de Ara.·á era de 'ÍÜÜ 

1\. V. :~crú Il eccssúrio proceder ú renw<kh'.:iío 
d;;s traltsl'- l'llladores, hem como renovar a iw;ta
ht<Jíu dn ilumina<;ão do Barreiro, onde se :.ütua a 
E~lftncia HidroJ 1ineral. .Êsscs scrvi(;os eslão or
c;ados em C r!/) 2. 000 . 000,00. 

U:ina do Gaj'anfwlo - Esta U:·:ina, cuja ca
pacidade{~ pura 4 grupos de '1. GOO K\VA cada um, 
,'dn:u rude: ]H'<lVa durante a prolongada estiagem 
no ano finde. Apesar disso, a sua produção foi 
de -1:2A8o.:~oo K\VII, superior ú do ano de l!)i)O 
em c(·rca de 11,3%. No período das águas, fun
ciomu·at 1 lrês grupos c, nos meses de sclemhro a 
twveJJllH'o, apenus 2 múquinas puderam tra ba
llwr. r',;ssc fato vem evidenciar a necessidade da 
construção de Barragem do Cajuru. 

Hú três anos, a Companhia Fôrça c Luz de 
lVI"nas Gerais obteve do Govêr no um con tra to, a 
título precúrio, 'lWr a o fornecimento de 5 . 500 KvV, . 
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;sendo o prêço da energia bruta d e Cr~ 0,1!) o 
KWH. 

Usina d e Santa· M.arlo - Verificou-se urn au
m ento de 24% na prodw;ão de .Mo ntes Claros, 
com parat ivamente a 1\)50 . Esta cidade desenvol
ve-se aeentuadam·ente, fazendo a umentar scu 
consumo de energia elétrica . Foi estendida 
uma lin ha de tra nsmissão para Bocaiuva , fo r
necendo 300 K\Vi . Para a localidade de Du
rarama f'ez-se uma ex tensão de ~30 quilôme
tros, na tensão de 1:3 .200 Volts, devendo ser 
ali ins talados 250 KVA . 

A produção da Usina Santa l\Ia rla foi de 
3 .288 .110 KVA, mais 23,\J % em rclaçiio ao . . ano 
au terlor. A sua renda bruta foi de C r !]) . . . . . . 

1.3G8 .4ü8,00, representando um aumento de 2-! j(, 

sôbre 1950. Tornou-se necessúrio fazer r eparos 
nos motores desta Usina, trabalho de q ue ~c in
cumbiram as Oficinas de Divinópolis da H~~de "\ii
neira de Viação . 

Usina de JJ etim - Esta u~.;in a, C() Jll a potên
cia de 280 KVA, tn·oduziu 1 .1ft~. 0:!.:) KW I, em 
HJ51, com uma rcnda bruta de Cr~í 1.)0 .Dl:!.,:21 J, 
fornecendo energia a Esmeraldns, Granja-Escola 
Caio .Martins, Santo Afonso, Colô1lia Sa nta Isa
bel, faz endas c chúcaras si tuada~ ao longo dus 
linhas de transmissão . 

Usina de Florestal - Dispõe d e 2 grupos de 
250 CV., fomecendo no momento energia ú Com
panhia Industrial Paraensc, Eseola de 1 gricultu
ra do Florestal c .fazenda da Cachoeira, além do 
abastecimento no local da Usiua . 

Divisão de Sistemas Munici]Jais - Durante o 
ano de 1051, o Departamen to de Ãgun,' c Ener
gia atende u os seguintes municípios, no l oc~mte 
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·v. estudos para aproveitamento de quedas de 
água, instalação de usinas hidrelétricas, levanta
mentos e proje tos, locação de barragens, instala
ção de motores térmicos e Diesel, liuhas de trans
missão c outras atividades correlatas: Patrocínio, 

.Senador Firmino, Catagu.ascs, Barra Longa, Alto 
Rio Doce, Itinga, Conceição do Mato Dentro, Unaí, 
Paracatú, Prata, Sêrro, Guia Lopes, Canápolis, 
.San ta Maria de Itabira, Diamantina c lbiú. 

Divisão de Engenharia - Esta Divisão en
carregou-se, ·dentre ou tras, das seguintes tarefas: 
Linha de transmissão do Gafanhoto à Barragem 
do Caj uru, com 18,5 quilômetros; Estrada de Ro
dagem de 10 quilômetros; reconstrução de 13 <IUi
lômetros de es trada entre a cidade de Ca juru c o 
local da Barragem; repar.ação de lG quilômetros 
na estrada Divinópolis-Cajurü ; construção de 
uma linha de transmissão e telefônica de Cae té 
à Serra da Piedade para fornecimento de água c 
energia; montagem de duas subestações para for
necer energia à localidade de Santo Afon so e à 
Granja-Escola Caio Martins; nova linha de trans
missão Montes Claros-San la .Marta . 

Divísilo de Aguas - Esta Divisão l'êz 2G~~ me
dições nos 92 postos cxislcnlcs, tc11do sido criados 
mais 11 fluviométricos c U pluvio-rnétricos . Efe
tuaram-se 52G cálculos, lendo sido organizado o 
cadastro, com croquis, na bacia do Paranaíba. 

Financiamentos ]Jara serviços de ele tricidade 
- O Govêrno, por iutcrm.éclio da Caixa Econô
mica do Estado, facilitou o financiamento para a 
exccu ~;ão de proj etos referentes aos ser viços de 
ele tricidade em vúrios municípios, sendo (!llC tais 
emp réstimos totalizaram Cr~ 12 .675 .000,00. Den
tre os municípios atendidos, contam-se os seguin-
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les: Ain1orés (Cr~p GGO.OOO,OO), Min as Novas (Cr~ 
l. 300 . 000,00) , .J aholicaluhas (C r~ GO. 000,00), Car
mo do Parnnníha (C ·!ji :~.21: 1 .000,00), Jgunlmna 
(Cr!ji 700. 000,00), Hio Casca ( Cr~ :3 .000 . 000,00) , 
.Jcquitihú (Cr!ji 122. 000,00), Novo Cruzeiro (Cr~ 

1.000 .000,00) , Caxamhu (Cr~ 2 .000 .000,00), Ca
pelinha (Cr5ji 100 .000,00). 

AJém d isso, o Govêmo tem incentivado as 
i1 licin li Yas p dvnd~1 s, proporcionando-lhes ainda o 
awj]io a seu alcuncc . Assim, por exemplo, con
sideran do qu e os servi<:os d e eletricidade de Teó
filo Oton i exigiam urgente melhoria, o Govêrno 
po.-sihili lou um fiuanciamento ú emprêsa conces
sionúria ua importância de Cr~ tl.OOO.OOO,OO, o 
qu e permitiu fôsse instalada nova unidade gera
do ra, de 1 .000 I\.\i\1. que se integra no con.iunto 
dw-; l1 ês unidades qu e te ruo a potência total de 
:L 000 KvV . 



TRANSPORTES 

Quulquer phttH.: jamenlo para i tn p tdsionai· 
descnYo lvim ento econômico do Esta d o llú d e con
si d e r nr n eccssúrimn entc d elenninados scc.tores 
hús icos, tnis como energia , cimento, s ideru rg üt , 
l' t' rlilizanl es, maquini smos agrícola s, transporlês . 
Sem os transportes a s nlivid a d es d esen vol vi d as 
n~tqu elcs sec.torr:s l'i c:tria m em ha ra(:a dns c n iío po

d eriam , como é óbv io, nlingír :1s í'inulidudes CJlW 

as moliv:1 ram . 

Pon d e ra ndo cssn prccm ê11 c ia dos tra nspor

tes no con j u nto d e p roblcnw s a resolve r , le m os 
d edica do o m úx imo d e alcn <; i:í o ús q llcs t(les co r
r e l:tcion :t das co m as vi as de com Uilica<;ão dc n i r o 
da csfcrn d e atribui ções do Estado c a in da pro
cu ra ndo a cooper~H;}w do Gov ê mo F ed er a l assim 
co mo :1 dos Municí pios . 

Pontu e as rodovias ofer('cem cHmpo on de 
lllais d iretamente se pode exerce r a a<Jio do Go
vêrno do Es tado, e ra natu r al que para a solu 
çilo d t~sse probl ema coltvergisscn t os cs fo r<;os da 
a d ntin is tr:tção. Nem por isso, toda via, dcsatctl
demos aos dcuwis meios de tr:msporlc, couf"or
m e se vcrú 110 r c lnl o qu e faz c n10s Clll c;tpítulos 

a seguir . 
Qunnlo no trm1sportc fcrrovi:\ri o, a l l-111 do 

qu e se r ea lizou n a HC,de Min eira de Vh <;ilo, in
tercedemos junto ao Govêrno da l 1ni i"to em vú

rin s em er gências, encontran d o sempre a ma ior 

r ecepti vidad e pn r a as soli citn!J ics encm11in lwdn s, 
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O reaparelhmncnto c rcorganiz~u;ão das v ias
férreas, consonntn 1" do conh ecimento de todos, 
imprimirão maior eficiência a essa modalida de de 
tnmsporte. Desde .iú, por(·m, estão chegando Clilli
pam cntos que all'nuarão as ddici ôucias vcrHi
caclus . 

O tr:ms pol'lc ncrov iú rio v a i lonwndo co nsi
derúvcl impulso c, com a conslnH-::ío c melhora
mento de aeroportos, 11ão só se desenvolverá · 
mai: rúpidamentc co1 no oi'cl'eccró tum hém mnior 
segurança. 

Est1'a«las de rodag~m 

Cont'ormc w;sinn lamos em uossa primeira 
Mcnsaacm dirib'iida ú Ee:r(;'.(ia Assembléia Lep·b-....... .. .. .... .......,. .. :> 

lntiva, foi cl<llJorado um programa rodoviúrio 
colll o ldpliee objetivo de facilitar os transpor
tes nas úrcas de mu ior densidade ccontmlicn, in
tc oTlll' 110 conví vio du cc>JJlllllhão n liu ci r~1 popu-· ,., 
ÜH,'Ôes insulu d ~1s c en lro:nr os div ersos sistcm~1s 
de ct;lrndm;, que r os do progrnllla JWcionnl. quer 
os dos ]ll'Op;mn1ns do•; E~; l nd os lilnítrofes. 

A C11rackdslicu pío n eir~: (lliC as rodovi :t s pro
gramadas uprcs(;ni um resu lta da n eccssid~Hi c de 
v incu lar ns difcrell lcs regiücs do Esl<~do, po~;sibi
lilando-lhes in lerd mbio mais alivo, Ullla inler
pcnclnuJío tanto soci:1.l co Jno cconí\mica truc se 
lonwrú, sem dú vida , futor de ~~ cder~u,-i'ío do pro
g resso gcrnl. i\r ti eul:mdo-as com os vú rios sis
telllas cs tadtwis on l'eder~d, jú existenles ou em 
execuçi:io, ct·cmos qu e se cs larú contribuindo 
para a unidade nneion~1l no terreno dos inlcrês
ses cconênnicos c lW esfera das rcla<;õcs sociais. 

Por esta razão, o GovêrJJo .i mnais descansou 
JJO pwpósilo d e um cnleudi rnenlo corH a Un ião 
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c con1 os Governos dos Es!:H!os vizinhot>, n fim 
de que l\ liiws rompa o isobrncuto que, sob certos 

aspccios, ainda perdura c lhe estorva <1 natural 
cxpa n t;i\o. lb í o empenho qu e o meu gov0t·
no tem demons trado p:1ra qu e sc j n r einod cl nda 
c pavirn cn tnd a a Hodovia "P residente Vargas", 
que liga Belo H orizonte ú Capital Feder:1l, cons
truída a Hodovia "Fcrniio Dias" , que porú em 
comunica<J í.o dirda a Capital do Es ta do com a 
Paulidia, pro. seg uidos os trabalhos d:1s dcnwis 
rodovias que dcnwndmn os Es tados limítrofes. 
Na devida opodunidad(' indicaremos as provJ
d êneia s que foram tor nadas. 

Ap esar de qu e sÚnH' llic JJO'; últ imos meses 
do exercí cio p:l ~ ·~ ;n do roi possível da r in ício ú 
r ca li z:H:iío do p r ogr<l lll <l rodoviú rio, po rq u a nto 

Cl'll ll('CCSSÚ ' ÍO cl<l !Jor :'t-io, t'll COI1!l'~l!' OS I'C'C ll i'SOS 

<; a dq11ir ir os cq uip : nn e nl o~.; llH.' C Ú ilÍco~; com 'J !1t' 

cfdi \·ú-lo, os rc. ·tdlados j:'1 se Hlos trnm :mimndo

rcs. Silo fú ci llllcnl<' im nginúvc is os o hs lúcJd os a 
remove i' p;n·;, q LI<' se v Ü11Ji lizusl)e tsse progr:JlllH. 
Vão sendo s up e ra dos porque eonl"iarnos !l a vHó
ri:t do cs rt)['(;ü pugllaz c jumais du vida m os dn ca
pacidade <lo po vo 1nin ci ro para vencer as crises, 
por Jn:lis depressivas qnc se ap resen tem. 

Se illlcaso tem sido o lralwlho para a :lher
tura de novas rodovins, não lllCllores se rc rclmn 
as atividades 110 que se refere aos scrvi<;os d e 

ex plora ção do tcrrcoo, elabor:.H:il.o de pro.iclos, 
conscrvução c nH.:llloram cnlo das estradas c.· is

tcnlcs. A discrirnina <;ão do que foi realizado, 
nesses diversos scc!orcs, darú IlO<Jío mais per
feita da soma d ' trabalho desenvolvido dnrnnlc 
o ano de H);)l. 
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Con1o preliminar, era indispcnsúvcl, alé 111 
dn eluhor<H;ii.o dos projetos tpwnlo <lOS tl'<l\ados 
c quanto a cudn obra de a rt e, organizar os scr 
vicos de l'iscaliza\ão c aparelh ar o }) .E. H. . com 

0 
~naquinúrio :tJn·opriado para acclcn1r a cons

trw;ão c, ao l ll CSillO tempo, tornar llJaÍS ccouô-

111 jco o serviço. 

A construção de estradas era, cn1 tlHlÍOr pal'l c, 
l'cita pelo D.E.H. soh rcgin1c manual. Em 1\);)1 , 
est.ubclcceu-se c gen era lizou-se o r cgin1c lll cca

nizndo. Agora , jú se acha abolido tpwsc conl
plcl<~lllClllC o trabalho nHmual , passando a pl·c
dominar a mcc;miz<H;ão. Não obsta n te ns d i l"i

culdmles para aquisição de materüll , cêr ca de 
SO mút1uinas rodoviárias parlicipannn dos lr<l
halhos do D. E. H., <i O terminar o ano de 1\);)1. 
E 111 1D:>2 êsse núm ero d evcrú cstm· dupli ca do , 
ru ze n do prever, porln nto, p rod w: il o d e ser v i<:o 
em muito maior escala . 

C11mpre assiualar ,que o cquip:lnJ cnto do 
D.E.H. não era sú insul"icicntc co1no ddi ci<' n k 

cn1 rendim ento, d e v ido :ws d esg <J slcs qu e sol"rt· ra 

p<' lo uso con l i nua do . 

Os cquipan lcnlns <Hiquiridos cons l:li'Uill <k 
iroclo-s hovl'/ , molo-uivcbdor<~s, pes:1da s, cn nli
nhiics de cmToceri<J simples, j ecps e C<lll lÍ Oll<' lns . 

Foi in ve rtida a imporlflncia d e Cr~ . .. . ... ... . 

10. \)7 1. 1:>2, 10 11a <Hjuisi<;l\o d ês te n1nlcrial. 

1\ bmifes lou-sc t:1mbém h nsl<mlc intensa a 

<l SSÍ: lf'ncia llH'câ llÍ <.: a a c nrgo das ()f;eill <IS, COll S

l:111dO de n .:gu la gcm; c aj us lagcns, gra nd cs e pe

qu enos reparos, reformas gerais, rccons tl'lt \ lío d e 

múquinas c suhstitu ic;i'ío d e pc(:m;. 

Se se Jllüslrava ina dmissível 1'\': diz a r un1 

g r<~JHk progr:lllW mdoviúr io sc n1 (•qu i p:ln w nlo 
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Hd<'quado, ni\o se CO!llpn· •ndcria :1 l'alt:1 d e J'isc: l

liz<H.Jio L' d<' assist<~ncin rodoviúrü1. Por isso, 

l'oran1 e rigidas, org:1niz:)(b1s e lllOiltndas :w Hcsi

dr~n cias Hcgio IHÍs, compree nd e ndo Hcsidrncias 

de Cons!ru<;iio, de Conscrv~u;ilo c de AssisWncÜI 

:1os ;\ lunicíp ios . Os lrahalhos de con st ru<Jto süo 
l'isca I iz:Hios pelos Engcn h c ir os Hesidcn tes d e 

Co ns lru<;Üo <' supcrvis iorwdos pelo Chefe Hcgio-
11<11. As Hes id C•nci:1s de Construção vi'io S<'lldo 
ir1sln ]:](las de <lcc)rdo con1 as n ecessida des. 

As Hcsidê ucias Ikgiona is lr1 n sede e 111 Belo 

Ho rizonte, Guanhãcs, P :1rú de 1\lina s, São J oão 
del-Hei, lli>ú, i\ lonles Claros, Arnxú, Di:llnan[Íila, 

Curvelo, Vargin h a, I :IJerlundin, llnhira, Salinas, 

P:llos de l\lin:1s, J>o<;os de Ca ld:1s, Olivcirn, Poll

lt' No\':1, ;\lon!t' Carlllelo, Jta.iul>ú, Fon n iga, .Jc
qtlil inhon lw , Arnçtwí , Governudor \':tlad:1res, 

P:1ssos, L 1111pitw Verde, J>nr<<C<Ilu , .Jmi uúrj :l c 
Teó filo Otoni. 

· O D. E . H. adotou as d11as modalidad es -
e rnpreitada c ad1ninislração - pnra os lrnlwlhos 
d e cons trução. O vo! un1 e quase Lo lnl dl)s Lr;l

lw lhos foi at riiJuído ao sisl e llln d e l'll l))l' eil;H ia . 

Por :td rn inis lr<t \'UO direta l'or:t nt executados ape

n:ts :1 lg uns scrv i<;·os qtt c, pcl:t su:1 natw·czn, lllos

!r;I\'<Ill l rtwio r convl'nifncia dtstc rcg illl c. 

En1 1\).)J l'oralll ah<'rtos .120 quil ô llldros d e 

es lradns, lé ndo sido locados c cx lr<lÍdas ;ts r<· s

p ee livns notas de serviço d e 700 qui lô lll etros IJHS 

est rada s Belo llorizonl c-Ponle Nova, Belo Hori
zonte-Sa lto dn Di visa , Belo Horizon l<•-Gwmlliies

Tcól'ilo O lo ni , B elo Horizo nt e-Passos-Divisa de 

Si'io Puulo, Piltll l .'~ llí-Parú de Minn s, Belo Hori

zonte-Suo .Joilo del-Hei , All• n1 Paraíhn-Pir:t pc

Lingn, Belo llorizonte-Di:nnanlilln, (luiri cc nt:t-
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Miraí, Uh erltllldia-Can al d e São Sitnão, Po<;os d e 
Caldas-And radas, ltnj ubú-Po<;os d e Cald as, São 
Loure nço-São José do Alegre-Divi sa de Sào Pau
lo . O volume d e terraplellage1n , nos d iversos 
sectores d e trabalho, atingiu o lo ta i de . .. .. . 
3 . -J:M .1 ::>3,703 m elros cúbicos . 

Até a presente d a ta o núm ero dos (ruilôme
tros j ú construídos se eleva a mais d e GOO. 

Os tralwlhos d e co ns lru <;ão no D . E.H . , em 
1951 , est iveram a cargo dn s seguintes fin nas em
prei te iras : Barbosa M.clo, Scarpelli L tda., So
ciedade Comercial c Construtora Ll<la. , Cons
trutora Campos Gontij o, Construtora Brasil Cen
tral Ltd a . , E mp rêsa N a c iona l d e Construções 
Gerais Llda. , Jacoh Lopes d e Castro, Melo d e 
A zevedo & C ia., N elson Ü~'snr Pereira d ~1 Silva 
c Socicdud c Aj a x Ltda. , selH!o qu e d es U1 partici
pam as fi rnw~; A,i ax C . Hah ' lo , B<1 rhosa Melo, 

Scarpc lli Lida. , Con~;l rulora An drade & (; ulicr

r cz Uda. , Cons tru tora d e Es lr: 1d :1 s Ltd~t., José 

Mend es .Júnior c Enq> r í'·sa Nacional d e Consl ru
<;ôcs Ge rai s Lld :1 . 

Em l DGl l'oi di s pcndid a a impo rl ftn ci;t de 
C r~ :38 .!l~5.JO:~,:~o c lll cs lrad ;Js cl npr(' i i<Hlns com 

outra s finn as fora d a Socicd;H lc A.i:1 x Lld :1. 

O D . E. H. VC ill Cl n prc i l: t ndo, n a f orn 1il da 
lei , os di versos lr <~ h :d hos d e coJJs lrn<;ilo d e es tra

da s. O ~; i s lc llHl prc l'c r c n lc m cnlc scg11ido n ~ t l'lll

prci lada é a concorr~~n c i a púhl i c<~, colllo a rea

lizada para conslruçfí o d e 11 ovas cs lradns 11a iin

porl<'mc ia d e GOO milhões d e c ruze iros. Ad o lou 

sc p o r llül'lll:l q u e só tcnhm ll a cesso :'ts concor

r ê ll cias as !'inuns possuidoru s d e cquip<~m c lllo 
m ccú ni co lJU C possibilite a cxccu ç.uo dos co n tra

los co lll lll a ior r:~pid cz , cl'ici(~llcia c p e rl'e içfio. 



Ou trns cs trad:1s, com cn r~l clcrísficas d e ca n ~ i 

nhos de Sél'VÍ<;·o, forn m cons tr uídas na cxtcnsiio 
de m quilí) rnc !ros, la i:> COi llO as dr. Po rnp(·u·-lVlo
ra vanw, (;ovcrn :Hlor V a la d:n·cs-T rouq uc iras, 
P. d 'Agua-Campo Umpo, e na cstl'ada Patos n 
Vuzan ic, be m as:;im caminhos de scrv i<,:os nc

ccssú r·ios ú ligacJío dos vúrios !t·cchos e m cons
lrw;iio <' qu e se r vem d e es trada provisória . 

Numcros;;s ob ras de ar te fora m cxecutad:ls 
n as c~: i rad ns Belo Horizonte-P assos-D ivisa de São 
Pa ulo, Além Pn rníh:l -Pi ra pc ti nga, Pilang rí-P urú 
d e l\Iii as, Belo l-Ioriwntc-Guanlri"tc-s-Tcórilo Olo n i, 
Bdo IIo l' izu nte-Dia rn:l nl in <J, lklo Uorizonk-Pv
dra:> d e i\in r i;~ da Cr uz, Be lo Horizonlc-S~o .Joi"t o 

del-He i, Belo líorizon lc-Pon lc Nova , Belo Uo•·i
zonlc-ScrTo-Diain:mtina , entre as q uais se in
cltr cm a p0 11le sôhrc o Hio Indaiú, na cstrad:t 
Bel() Ilorizonle-Paracntu, c a de Hiheirüo dos 
Coelhos, rw cs tr :l<l :t Bel o llorizontc -P :Isso~;-Divi s :l 

de São Paulo . Com c'ssns ohra :; de ar lc despc n
<lc u-sc a i r1 1por lftnci a de Cr5ji -1. GD3 . 75U,20. 

No scctor de Co nserv;a:fío foram ma n tidos 
em con di(.Jícs de lrúf'cgo ~ . :~;~~ qui lômclros de 
est radas, l i r ~ l! Hi o-sc o n1 úx ím o r c n d irncnlo do es·

c:lsso nwquinúrio de q 11e disp()c o D .E.H. , in
cl u in do cmninh('ícs de lod os os tipos, m o fo .. I l iYc

bdorns c trato res de es tei ra. 

Os lr :t lwll w s de cOilscr va(:üo com J)I '('l' IHk

r a rn cn cascalha m c nt o, rcfo rm n de obras de ark . 

ate r ros, dre nos, tendo sido gas tos n esses trah~ t 

lhos Cr :j) 42.790 .:>87,10, dcm do um cus to lllédio 

de Cr !ji 5 .000,00 (cinco m i l c ruzei ros) por quilô
m etro, enquadrando-se a desp esa de n tro d a r es
p ectiva ve rb a e rn d is ponihilid :1 d c n o or<;n m cnlo 
do D . E. H . 
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D essas es tradns l'oralll reves tidos 

ri~ll s í li co-argiloso ~:28 q u ilômelros, 
des pendida u imporlftncia d e Cr~ 

1 o.;~;)(). 000,00. 

co m m a te

lendo s ido 

As es tradas conserv:Hins nssim se class i l'i
ca nl : 1. 71:2 q uilt)Jnclros d e es tradas, cb sse A, 
co111 lrn <; ado ddinil.ivo, :2.2;)7 quilôtnctros de cs

lrad us classe H, com lra<;a do <[lH~ deve sc1· m e

lhorado c .1. ;~ml q uil ô n1 e tros d e classe C, alm111-

gcndo e:uninhos de serviço. 

Em n lvenn ria poli é dric:1 , asscn te sôhre lllll<l 

b ase adrede prcparnda, com cmnpressi'í o d e dosa

ge ill racional d e solos foram exceu ta dos I r a b a
lllos que cobriram um a úrca d e 107 .~:w m e tros 

<.pwdr~Hios em trechos das seguintes es trad as com 
lnro·ura d e l)l;llafor n1<1 va riando tkntre () c 7 1nc-

t> 

tros : i\rnxú-Bnrreiro, Be lo Ilorizo n te-S:1 lto d a 
J)ivis:1 , Belo llorizonle-Uhcrahn, Belo llo ri zon le

L igon S:mta. 1'\ <'sse ~-;crv i <;o foi c 1n prcgad a a 

i m porlftncin dt' Cr~ :). ~ l~;).nl'H ,10. 

Discri 1n ina da nH·nk , l'o i o seguinte o :lllda-

1\ H' lllo d<t conslru<;Üo d e <'s lrn d:t s , co111 o r csp l'c 

li vo cu s to c volum e de ln r :I p lc lt elgl'lll , d e .... 
1 D 17 a 1 ~ ):)() : 

A '\ 0 Ex lt· n :-.tt~> C11 ~ \n \!d:d \' !illl [l ll ' 

J\ 1t1 S . <:r~ ~l s :~ 

I~ ~ 17 I '.!.7 1 :; 0 ~ ) ::x .11 11 .:: :.10 ,11 :: :! . 70:) . !, ;;lJ ,Ii li 

1 !1 1 ~ I ! J 11 :; ~ I 1 1);, , ~ !1'1. X,-,II , IHi ;'") . :'"J!J!I . !I:~ K, II:l .l 

l!liD 7 :~ , I :~ I I i. X i X .1!1; :,. ~ 2 ~ . I ::1 . I :.2 ,1; 111 

1!1.-,11 I !17 , ~ 11 ,J ~ . !Ii i .~ X I , :: ~ :2. ~:) I . ~ g:~ , 7iiti 

Pot k rú cs l:II H' Il'ct•r-se con l'ron to <.:O I\\ ·ul:í1 , 
dur: lll ie o qt~:tl l'ornn1 n lw rlos 1 ~0 quilô 1n c lros, 
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despcndendo-se C r~ :~n . 17:-í . :>7:~ ,!l:) lendo sido de 

:; . 12 1 .1:):2,7();3 Jn clros cúhiws o volu lll e de le r
nlp lc nugc m, niío se co nqnl hlll(lo o~; tru lwlhos 

(' .·ecu tad os p ela Soc icd nd c A j ax Ltd<t . 

!\o que se refere a p:lYinH:nla(:iio tcn1 sido 

~~ segui nt e : 1 tnnrcha d (~ s lc serviço : 

A no Ml'lros q uadrados 

lD-17 :~ . :>87 ,:í() 

191~ 'J.7 . 9:3:~,:)0 

1().1() ()0. () 1 {),~:~ 

1 q;)() :rí . :>~8 , t:> 
1 \);) l 1m . ~nn ,oo 

lbs cslr:Hlas q tH' scr üo pavimenl:td:t s cs l:io 

prqg rnnw dos par:1 l!l:)'J. os segui nt es trec hos : 

Be lo llorizon lc-ll b er<t hn , Belo J lo rizont ( ·-(~ua 

nil:ics, Belo 1-lorizo n te-Cur vclo, Uhcr uha -Dclla, 
U !wrl ü n d ia -A ln 1 e ida Can1pos. 

() llOVO Ctj ll ipatll e ll lo ll lCdlllicO , (IllC CS [Ú SCi l 

do adquirido pelo D .F .H. c jú r ece bido p :l rcc

l :t d :n n cnle, possibilitar:\ c uid~tr nwis di c icn le

tlH'Illc d:ts e~: tr:td:Js da r i\dc con se rv a da por t~ s l c 

])('p <l ri:lln cnlo. P :trn [·ssc fim foi consignnd:1 

\T rl >n espec ial IH> ol'l:< ttn cnlo para 1!1:-í'J.. 

A Assisll' nci:1 Hodov iúr ia ~1os l\l uni c íp ios l'oi 
pres ta da r egubrnH' Il tc, co nsoant e H lcg isi:H,:iío vi
oc n te r ccrui :Hior :l da ll l<ll éri: t, se ndo -lh e di s tribuí -,.., t:> 

d:1 s a s q uo lns do Fundo Rodo viúrio N:1cional 
(F. N . H.). 

lnd ic~t nlos :1 seguir ns quotas do F undo Ho

do \' iúrio N:tc ionn l, dcstinud:Js <lOs i\lunic ípios, r c -
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cchidas c pagas pelo D. E. H ., no período de 
1H 17-l!);)l , corrcspondcnlemenlc a cnda exe rcício: 

til l O 

1 n 17 .. 
1 !i· IH 

l!ll!i . . . . 
1 o;,o .. 

1!Jii l 

l! eceiJ imcnlo s 

ti. 2n~ . n : 1 ~,20 

12. ;,87 . 8H II , 111 
12. 1C0. 7:l :.,70 
1ti . :!li. 8·11 ,:\ IJ 
1 X. 7!1 :1.11 :1 , I li 

J>uyu m en tos 

.120. ti:lO,OO 
1 s. ~: .. ; . 2:n,:1 11 

:1. 11 2·1. l:!f>, I li 
12. í ü 1. 7 11i,:;o 

J '7 . ü l \1 .ljH I JlU 

As <plül<tS de 1Dl7 c l 9 l8 jú fo ram pag ~1 s a 
lodos os l\Iunicípios. As de l H-HJ c 1930 tam h hn 
j ú o foram em sua tp.wsc totalidade, faltando só
m en te 20 Municípios que aind a não se cmtuadra
rarn nas exigências da Lei n ." 302, apesar de rei
teradas circulares do O. E. H . acompanhadas das 
neccssúrias instruções para sa tisf<H;ão dos dispo
sitivos legais . 

O D. E . H. . propôs aos .Municípios a pres ta
ção de assi s tência lécn ic:1 d icic11 L c, de actm lo 
co1n os conhecimentos c progressos do rodov ia
rismo, ori cn l;mdo c fi scali zando a a pl ic:HJ ío d;1s 
quotas do Fundo Hodov iúr io N: tcio tw l t{ ltc lh es 
são dcs linad <ls . Essa assi s tência scrú pres tada 
por m eio de convêu i o delegando ao D. E. H. os 
recursos ncccssanos para tiU C, através de um 
progra ma racional de traha lho, se proporc ion e 
nos Municí pios a oportunidad e de poss 11 ir boas 
cstrnd<l ~. A pbuil'ic:HJío dos tra balhos permitiu 
a condensação das hascs para êssc convênio a 
celebrar-se entre o D.E.H. c os Municíp ios jn
lcressados. Diversos Municíp ios jú concorda ram 
com a proposta do D. E .H., devendo ultünar-se 
a assinatura dos r espectivos convên ios para que 
se lhes dê im ediata execução. 
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A fim de que se procedesse, com mais ex a to 
eonllecim cnto de causa c mais adequa damente, à 
conser vação e melhoramentos das rodovias, recor
reu-se ú indicação es tatís ti ca. Sistcmúlica
m cnte, em. ~thril c em setembro, durante sele dias 
conscculi vos, inilllerru piamente nas 24 horas de 
cada d ia, rcgisla-sc a intensidade de trú fcgo em 
ca<b rodovia. Pel a coleta c conseqüente anúlisc 
dos dados ob tidos, ver ifica-se qua l a estrada q ue, 
pelo nwvimenlo de veículos, merece ler priori
dade para reparos ou m elhoria de suas eondiçõcs. 

Foram j ú gru padas as rodovias de acôrdo 
com a in tensidade de trúfcgo em lG categorias : 
com m enos de 10 veículos em 2 I hor as, com mais 
de 1 O c menos de 20, cot n mais de 20 c m enos de 
:~o, com mais de :~o c menos de 110, com mais de 
10 c menos d l' GO, com mais de :>O c lllcnos de 

GO, com m:tis de (\() e menos de 70, com mais de 
70 c menos de ~0, com mais de RO c Jncnos de 90, 
com mais de !lO c menos de 100, com mais de 
lÜÜ c Jll CllOS de lGO, co m mais de :WO c menos 
de 250, com mais de 250 c m enos de 300, com 
mais de ;;oo c ntctlos de 3;)0, com nwis de ;);)() c 
lll c nos d c 'I 00 c, I' in :lln1cnl e, com mais de :)()(). 

A esta tí stica cs t:'l r cvl'hndo ascend ente mo
vi tl H'I11o de lr:'d'cgo cllra\'l'S d :t s cslntdas a ca rgo 
do D. E . H . o tt ll l', na lu r: dm cn te, dccorr crú dos 
mclhor;~ tn cnlos r ea lizados nas rodovias em geral. 
A tít ulo de csclnrcci mcn l.o m cncimwrcn1os as ro
dovias com movim ento de trú fcgo de ~;)0 ou 
m aior núm ero de veículos em Cclda 2-1 horas, islo 
é, mais de um veículo em cada cinco minutos : 
Ilabirito-Laf::ticic, Barhaccn u-São João del-Hei, 
Barbaccna-L:tl'aie lc, Ág ua Limpa-Juiz de Forc~, 

Vargin ha-Tr ês Cont<;(ics, Ju atubn-Parú de Minas, 
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Nova Linut -l lihirito, Pedro Leopoldo-Sele Lago~t s, 

Tri i\ ngulo-Saharú, Ccntralina-Ponte Afonso Pc

nu, Ponte N ov :t-Teixe ir:ts , Ponte Novu-Don1 Sil
v(· rio, Ouro Fino-Divisa d e São Paulo, Nova Li
mn-Hio Aci ma , Ve nda Nova-Neves, Cata guases
Lcopo I di na , ll Jw rl ft n d i a-Ccn lr:tl i na , J3et i m-.1 tt<l

lulla , Belo llorizonle- lktim, Bdo Horizonle-Bru
nwdinlw, Ve nda Nova-Lago: t Santa . Ohserv:tt'

sc-ú que, Jn csmo font de Belo Ho ri zon te, em zo
n:~s peri féricas do Estado, se ass inala co nsid e

rú vcl in Le ns id a d(' d e trúrego. f~sse f a Lo rdor
<;arú as razões qu e aconselham levar-se ~tlé :1. · 

regiões distantes a s linhas-troncos d estinadas a 
entrosar os sistemas rodoviúrios . A té e1n rodo

vim; da hinterl fmdia , como se j<tnt , por exemplo, 
Mon tes Claros-Fruncisco Sú, Patos-Guarda dos 

Fe rre iros, Ar:H:uaí-IU10bint , a esta tís ticn r ev el a 
que e 111 cada 10 minu tos trafega p e lo m enos un1 
vl'Ículo. 

Outra dcuJonslra<Jío eloqü e nt e do mai s :di ·o 
i nlcn;:\ tn bio rodoviú ri o v:unos <' li CO !I Lrú- lu no 

prog ress ivo lJÚilJcro d e linlws d e lr:Jn s po rle colt-
li vo inl e rnlunicip<ll . 

O conlrô l(' d:1 s linh ns int e rmuni c ipa is de 
I nmsporlc t· olc I i v o d e pa ss:q~<· i r os, Il<l ror1n <l da 

lcgisln<:üo v igc nlc, :1clw -se soh .iurisdi<;i:í o d o 

DEH. Foram concedidas pe lo rdt' rido lkp:ll·ta 

JIJ Cillo :wo linhas d e trans porte co le tivo, ex is tin

do at unllll ('IILC (i02 linhn s de Clll il>u s em circu ln

\ :ÍO n lra v('s dos mun ic ípios c que pree nch em as 

<"O lHli<;ões legai s para 0ssc sistenw d e transpor te. 

1\l uilo s igniri ca li vo é tmnht' lll o movim e nto 

<1:1 Esla<;:lo Hodoviúrin d e Belo lloriz01llc, qu e 

(' lll l~f)l roi o seguint e: ;)J:l.:l7t p:l ssa gciros; 



- G1-

:\:).()1() veículos; 110 .8!!8 volumes despacha~los; 
· ~11 77" mlos peso dos volumes dcsr><tclHtdos, 1. I · · ,> <I · 

Nota-se sensível nunH'tllo em rcl<H;ão ao ano d e 
1D:í0. VcrificH-sc qu e 1. 18~ passageiros, cnt nt<"'

di:t, se utilizam da Estação Hodoviúria · 

Com o objetivo de acelerar os serviços de 
cons tru1;Üo das novas rodovias, o sector de E s
tudos e Proj e tos do D.E .H . realizou intensa :lli
vidad c, para a tend er :tos tr:tb:tl lws de es tudos 
contprcendcndo r cco nhccint e nlo, exp lonH;i:ío, p ro
.i e lo c loc:~ção . Durante Hl:)l conseguiu-se uma 
prod ução de 1. !l 17 quilô n1 clros de explo ra ção c 
1)~~,8-t~ quilômetros d e p ro j eto, no que se dcs
pcndcu H imporl f1ncin de Cr~ 2.11:> .290,00. 

Os tra bnlhos d e cxplor:J<Jío rcfncm-se ús se
guint es es tradas : Belo Horizonte-Pedras 1\f:tria 

dn Cruz (-101 kms.), Belo Horizonte-Água Boa 
(77 kms.), Belo Horizolllc-Pont c Nov~1 (1 -1 hns.) , 

Belo Horizoutc-Passos-Di,·isa de Súo Paulo 
(:20 kn1s.), Belo Horizontc-Cberahn (()2 ]u ns . ), 
Sa nta 1\ f:tria d e llahira-Ft'LTos (:3~) kms.), Uhcr
Ft JJdia-C:nwl de São Simão (188 k ms.), Belo 
l.iorizonle-Sa lt o da Divisa (:lt() kms.), Gua-

nhã cs - Govcmndor Valadarcs-Manlena (111 
kms.), Lavras-São .João 11l-l-Hei (73 !uns.) , São 

Lourcnro-São .los(' do Alcnrc-Divisa d e São • . n 

P:tlllo (Ul km s.), l "hcrlilndia-Divisa de Go iús 

(()D knt s. ), fl:tjuhú-Divisa de São Pa ul o (:)I 
luns.). Os 82~,812 quilômetros d e proj eto 

assim se discrimina111 : Belo llorizonlc-t:IJcrnlw 

((i:2 lo11s.) , Belo llorizonte-Di nmnnlina (G,i\00 
kins. ) , l 'herlúndia -Cmwl de São Si müo (131 

kn1s . ), Belo llorizonte-h~dras :\lu ria da Cruz 
(1%,210 kms.), Belo Horizonte-Ponte Kova (112 
kms.), Belo J-lorizontc-S ,llt o da Div isa (\JG.~.WO 
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lous . ), São Lou re11ço-São José do Alegre-Divisa 
de São Paulo ((i~ kms.), Bom Despacho-l\larli
nho Campos (4~,200 lons.) , Lavras-São .João del
Hei (38,200 lons.), Uherlfmdia-Divisa de Goj;'ts 
(:10 ]ons . ), Itn j ubú -Divisa de São Paulo (20 
kms.) . 

Até o prcse11te mom e11to fora m es tudados pelo 
D.E .H . 2.HOO (fl!Ílômdros e proj etados 2.200. 

En tre :ts ohras de arte projetadas para car
gas-tipo de 1." clnssc inclu em-se ns seguin tes : 
Passagem sôbre a Estrada d e Ferro Ccn lral do 
Brasil e a estrada muniCÍJHtl par:t o distrito de 
Jnúcio de Carv;lll to, JW eslrn da Belo Horizonte
Salto da Div isa, com ~ m elros d e largura e 20 
melros de vão; pon te de concre to armado sôhrc 
o rio Tejuco, na es trada Uhú-.Tuiz d e Fora, com 
() metros d e largura c 17 m e lros de vão; ponte 
de concreto a r ma do sôbre o ribeirão 13om J ar
dim , com (i melros de largura e U met ros d e 
vão; ponte de conneto <ll'lll<l do, nr> (lllilômctro 
1 W-fl{J7 d: t rodovb P: trú de J\'li tt :ts-Divinópolis, 
com K llH:tros de v:io c co rnprilll c nl o de 20 me
Lros; p:t ssagl'r n sC>hrc :1 HC:de Mi neira de Via
<_:ão na es l.a c: t BD1-10 da rodovia Pilanguí-Parú 
de l\l in:ts, com lnrgura d e ~ rn elros c vão ú ni co 
de 11 metros; p:tss;tgc rn d e cone r·cto arnwdo 
sôbrc a Estr~t d :t d e Ferro Central do B r:lsil 11a 

cstnca (i l2-7, na eslr:tda Belo llorizontc-Pedras 
Maria da Cruz, CO ill 12,70 m e lros de largura; 

ponte de concreto ~ t rrn~tdo sôbre o córrego Can
d eias, li a est rada Araxú -Clliara, com () melros 

d e Im·gura c vão livr e d e ~ melros; ponte d e 
concr eto am tado sôh rc o rio das Pedras, no ro
dovia Concei<_·ão <l o 1\ la to Dcnlro-Srrro, com 2 L 

m etros de viío; pon te .d e co ncreto :tmwdo sôhrc 



o rio Cedro, na rodovia Montes Claros-Pedras 
Maria da Cruz, com () metros de largura c 20 
m elros de vil o; ponte de concreto a rnw<lo sôhrc 
o riiH'iriío da Mata, na rodovia Venda Nova-Pe
dro Leopoldo, com GO metros de comprirnento c 
8 metros de largum; ponte de concreto nrmado 
na es taca ~W-0, no trecho Carrancas-Pedro Leo
poldo, da rodovia Belo Horizonte-Pedras Ma
l'Ül da Cruz, com 8 metros c vão de 4 metros; 
ponte de concreto armado sôbre o rihciri"ío das 
l\Iamonas, na es trada São João del-Hei - BR 3, 
com 1 O melros de vão c 8 metros de largura; 
ponte de concreto anuado sôbrc o rio Capivara, 
na rodovia Belo Horizonlc-Uhcraba, com l:n:gura 
de (i metros c ~l m elros de comprimento; pas
~;agem da Hêdc J\lincira de Viação, na estaca 
110-U da rodovin Pitanguí-Parú de l\linas, com 
vão de G Jll c lros c 17 metros de c01nprimen!o. 

Com as suas ativid:1dcs gnmdcmente amplia
das, organizou o D.E.H. o seu programa par:l 
H):)2, lendo por base c verba de Cr~ .. . .... . . 
;}/.K . 021. ~)()0,10 tlllC lhe l"oi destinada. 

En trc outras, tcrú prossegui1.JICll to a cons
Lru çtío das eslr:Hhls AIL' Ill Paraíha-Pirapclinga, 
.Jotío Hihciro-Lagoa Domada-São João del-Hei, 
Pitnnguí-Pnrú de Minns, São Joilo Evangelisla
Pe<;anlw, Agua Bon-Mabcachcta, cons tando do 
programa de conslru<;ão ns estrada s Guanhtícs
Virgi nópolis-Govcmador Vnladnres, São Jotío 
dcl-Hei-Uarbnccna-Pomba-Catnguascs, Belo llo
rizontc-Sêrro-Dinmantina, São João Evangelista
Santa Maria do Suaçui, Suo Domingos do Prata
Cara tinga, Ita pcccrica-V argcm do Quiaho, Pa
trocínio-Guarda dos Ferreiras, Três Coraçõcs
Varginha-Alpinópolis, Alto Maranhão-João Ri-



lwiro-Oli\'l'Íl'<l , Guii'ÍCl' lll<l -l\i iraí, s ~tpo- Dom .Tou 
quim-Senhor:l do Pôrlo, Pompé u-1\ ioravúni a, Pa

ru ca lú -U tw í, M nn h t!ln i rim -1\la nl1ua <: u- [pn ncnw, 
Dívino,tl io-Bu hi<1, Silo .loiío Ev~1ngclisla-H io Ver

m clho-D i:m anti tw -B ttl'llÚ pol is, Ara xú -Frn nc:1, 
Gtwn hií cs-Sabinúpol is-S0rro, Bom Dcspacllo-l\ln r
linho Campos, São F1 ·ane iseo-Bra s ília-Cor ução d e 

.Jc~;us , Voltn (l rnndc-Heercio-Laran,ial, Pira pora
Ll'nl-l\ltos, ~):mla H:\dHlrn-Ponlc Nov:1. 

Ohcdccc n do :'t dclcrmÍ!IH <;ão do Dec reto-lei 
nÚlll< 'I 'O 1.~:>1, de 1~)! {), o Plano Hodoviú rio foi 

r evis to c 11 1 \):)1 . O PLmo clahor:ulo cn1 1\l !fi 
ahrangi<1 1:2 .000 quilômetros d e cstrudas . O 

110,'0 Plano lcrú unw rêde de 17 .000 quiltnnetros, 
apt·o. ·i n wdamcn tc, com n d e uo mirw<;i1o própt·ia 

J e a cô rd o colll a llO V<l llOillCllclalu ra pura os Pla

n os Hod ov iúrios Estaduais c em concordú ncia 
com o Plu no Hodoviúrio Nudonal . 

N a r evisão, foi es lud:uJo o entrosamen to do 
Plano <k i\ linas con1 os Plu nos dos Es l ~ulos vi zi

nho:;, procura11do levar a·.; es l r< dm; n sen'm con. ·

truíd ~ t s fulur:n ncnlc alé os ponlc>s da divisa onde 

possam ler lig:u;ão com a s es lr:H I:l s de outro.· 

Estados . J>nrn 0ss<' f itn for<llll solicitadas aos 

Estados da Btthia, Esp írito Sanlo, Hio de .Janeiro, 

São P a u lo, ;\lnto G!'o~;so v (~oiús c<'> p ias dos Pla 

nos Hodovíúrios d ts les Est: tdos, IH' Ill co1no a cola
hora<Jío de lodos, o < uc foi ll(•t n DC<.'Ílo, de m o ns

lnllldo os n :sr>ccl.ivos Co\'crnos grande inlerê-ssc 
e hon \'onl nde. 

D ês te modo, te r emos, de futuro, tôdas ns es

trnd as ligad as coJn a s do PLmo Hodoviúrio Na 

cional f ' dos Planos Es l:H hwis, fol'llw nd o-se tllna 

p e rfc il ~l r f· d e rodoYi úrin nacion;~l . 
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Cumpre-nos r cgis tar os ser viços cxc.cutados 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Ho
dagem em território min eiro . J;:sses serviços 
es tão n cargo do H." Distrito Rodoviúrio F cder:d, 
(-lllC procedeu a es tudos nas Rodovia s BH-;}?) (Bc

lo Horizonte-São Paulo) c BH.-:n (Belo Htl r i
zontc-Vitória) , cons tando d e 18!1 quilômetros d e 
recon hecimen lo, 2() de exploração, 28:1 de pro
j e to c 283 de locação. Na Hodovia Belo Hori
zonte-São Paulo jú se acham locados 230 quilô
metros, a partir d e Extrema, na divisa dt' Siio 
Paulo, c 70 quilômetros a partir de Beti1n pa ra 
Haguara. Essa estrada es tú totalmente estud:Hla. 

Os traba lhos de construção pelo D . N . E . H. 
desc nvolvera ni-sc nas Rodovias 1-m-:1 (Be1o I lo
rizonte-Hio) , BH-;);) (Belo Horizonte-São P aulo) 
l~ C:1 clé-T aquaraçu , uas quais foram a tacados 
142 quilômetros, fi cando concluídos 78 quilôna> 
tros, tendo sido cons truídos 127 hueiros, 12 drc
nos e 4 obt·as de art e especiai s. Ligando os tre
chos em cons trução foram abertos 'J.I;) qnil lnn e
tros de caminho d e serviço. 

Trabalhos de construção forall l executados 
na BH--1 (Hodovia Hio-Bahia) , constando d e e n
saibram ento, r egularização e r eparos do leito. 

Os trabalhos de pavimentação foram r ea li
zados na BH-3 (Hodovia Belo Horizonte-Hio) , no 
trecho Juiz d e Fora-Santos Dumont, ond e fica 
ram prontos 26. 8!10 m etros quadrados de trata
mcn to sup erficial asfúltico. 

Para o andamento das cons tru ções llH BH<~ 
c BH-S5, o D.E.R. adiantou ao D .N.E.H. da sua 
quota do Fundo Hodoviário Nacional as par
celas de Cr$ 15 .000.000,00 para a primcirn e d e 
C r~ f> . 000. OM,OO para a segunda . 
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A fim de dar aplicação üs verbas federais 
consignadas no Orçamento da Hepúhlica para 
l!l:)l c saldos de exercicios anteriores destinados 
<l t•s tl'ada s de rodagem denlro do Estado d e Mi

Jws Ge rab, o D.E.H. solicitoll delegação ao D. 
N. E. H. das referidas verbas qu e deveriam se r 
apli ·ndas nas segninles es tradas : Leopoldina
Pont {_~ ~ova , Pirapora-Leal-Patos, Santa Maria 
do S ua~·uí-M;dacach cla-Tcófilo Oloui, São Fnm
c isco-Brw;ília-Coração de Jesus, Bom Dcspacho-
1\r,lrlinll o Campos, Barbacena-São João del-Rei, 
P<lssos-Três Corações, Itajuhú-Poços de Calda s, 
.Ta nu á ria-Montes Claros. 

Segundo entendimentos havidos entre o D.E.H. 
c o l >. N.E.R., ficou estabelecido que, a cargo 
d (~S l e, l'i caria o prosscguilll cnto das estradas 
Nova-Hescnde-Muzalllbinho-Po,;os de Caldas e S. 
Joiio Ne pomuceno-Bicas. 

;\o D. E. H. cabe a execução dos trabalhos 
11 os trechos Pirapora-Leal-Patos, Januária-Bo
cniúv<l-Monles Claros c São Fraucisco-Brasília
Cor:~~·<'ío de Jesus, com a cx tcJl são total de G07 
ttuilômctros, das rodovias illclnídas no ph1JJo geral 
do Suo Francisco. Para a r ealização dessas 
ohrns . tf. UC comJH'cend cm terraplenagem, obras 
d<' arte c rcvc~;Lim enlo, fi cou es tipulado que a 
Comissão do Vn le do São Francisco conlribuirú 
com !lO % c o J). K H. co m os r cs lan tcs 30%. 

Pa ra cl'cifo de cúlculo c de previsão de des
pcsns. são aceitas as cs limalivas orçmn culúrias 
apresentadas pelo D.N.E.H., no valor Lotai de 
(; ~:~ 102.000.000,00, susceptíveis de revisão, caso os 
]l J.'(',<;.OS dos ~natcriais c. da mão-<lc-obra venham a 
snfr 'l' sensíveis vnria~;õcs . 
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Campos de pouso 

<) surpreendent e desenvolvimento <JUC os 
transportes aeroviúrios vêm assumindo estava a 
indicar a necessida de de se criarem condições, no 
Estudo, que permitissem a sua expansão de acôr
do C'O i ll a melhor técnica c os progressos obtidos 
quanto a scgurauça de vôo, normalidade dos scr
vi<;os c capacid~Hl c de lrúfcgo. 

( :onforme assinalúmos em :Mensagem an
terior, é propósito do Govêrno organizar um sis
tema de aeroportos c ca mpos de pouso, hem co
mo uma rêdc de linllas de aeronavcga<;iio, que 
possibilitem a nliliza<;fío df-ssc meio de lr~msporl c 
~llmmgc ndo tôd as :1s regiões de l\Iinas. 

C01n essa finalidade, Joi criado o Dcparla
ln cnlo de Viação Aérea, consoante a Lei ll.'~ 71(), 
em que se transformou o proj eto que tivemos a 
lwnra de snhm ctcr it consid eração da Egrégia As
semhlt'ia Leg islativa. 

A lt~ então, incun1hiam-se dos proj etos ati
nentes ú coustr\l(;ão de ca1npos de pouso dois 
Depa rhnnentos da Secreta ria de Viação c Obrns 
Públicas. O Dcpnrlamcnlo de Viação c Urbanis
mo co letava todos os dados, procedia aos estudos 
prclil ninares c formulava os cúlculos e orçamen
tos, cahcndo ao Departmnenlo de Obras Públi
cas a elaboração c execução dos projetos. 

O Departamento de Viação Aérea, por seu::; 
dois Serviços - o de Estudos, Projetos, Orçamen
tos c Caclaslro c o de Construção, Conscrva<~ão e 
1\{otomcc.rmização - tem agora a incumbência ex
clusiva de superintender, controlar e executar tu~ 
do (jll:mlo se refer e a campos de pouso . 
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Concomitantem ente com ês tc órgão lécnico
auministrativo funciona o Conselho Acroviúrio, 
órgão consultivo, co1n a finalidade de opinar sô
bre as dire trizes dos programas a cxecu lar. 

Em hora instalado nos últimos m eses de 1 !}51, 
já o Departamento de Viação Aérea ven1 desen
volvendo trabalho eficiente. Em tempo oportuno 
foram tomadas tôdas as providênc.ias para a aqui
sição de aparelhamento m ecânico pesado para a 
construção c conse rvação de campos de pouso. 
Aguarda-se o r ecebimento dêssc material, o que 
tem sido r etardauo pelas conhecidas dificuldades 
de oruem comercial e também decorrentes <la si
tuação internacional, para se entrar em intensa 
fase de trahalho de construção dos aeroportos c 
campos de pouso já prognunados. 

Estudo de campo - No período compreendi
do entre 1.'! de fevereiro de 1951 e fins de m an:o 
último fiz eram-se os levantamentos de terrenos c 
outros es tudos para campos de pouso nos muni 
cípios de Mo ravú nia , Nanuque, Silvinnópolis, San
los Dunioul , Bo tclhos, Francisco Sales, .Jaculinga, 
Extrcllla , Liberdade, Muzamhinho, Muria é, lbi 
rad , Arcado, AtH.lrclftndia , Montes Claros, San
lo Antônio do Ampa ro, Pandeiros (município de 
Jauuúria) , Sa lto da Divisa, Carlos Chaga s, Con 
selh eiro Lafai clc, Cataguascs, Leopoldina , Min<t s 
Novas, Turmalina c Capelinha. 

Os estudos feitos JIO campo, jú cx is tc i!I c, de 
'Montes Claros, foram p:n:a as obras de ampli:l 
~·ão , consolidação do piso c cncascalham cn to, que 
vem sendo executado pela Prefeitura , m edi anl c 
contm lo firmado com a Secretaria da Via ção. 

No campo de pouso de Curvelo, qu e j ú es
lava Jiherado para aviões com erc_iai s, r caliznrnm-
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~c est udo:-; para consolidn ção c construção de nnvn 
pi sht ao lado dn ex istente. 

Tnmbé111 e n1 Cnpclinha, onde ex is tia utn c: llll 

po pequ en o, foram feitos estudos d estinados :1 

an1plia r a pista para 1 .200 metros . 

ProJ etos . No m esmo período ficaram coll-
clu idos os p roj elos par a constru ção de campos de 
pouso 11os municípios d e lUo Pardo d e Minas, Boa 
Espcrnnça, São .João do Paraíso, Campo Florido, 
( :anno do Hio Claro, Sacramento, Curvelo, Sa ll 
to A11tônio do Amparo, Pium -í, Ouro Fino, Man

ga, Luz, Pará d e Minas, Buenúpolis, Delfinópolis, 
Hesp lendor, ltnrnba eul'i, Muz:nnhinho, Silvia nó
polis, J'vfi n us Novas, Capelinha, Moravi\ nia , l\fon

lt:s Clnros, Silo Homüo <' Carlos Chagas, es ta ndo 
l' lll Yias d e co nc lusüo os de Santos Dumonl, .b

l'lllinga , Pandeiros (nnmidpio de .Tanuúria), Me 
dina , C:1taguases, Leopoldina c Consel heiro Lt 
f:tidc . 

Orçam entos -- Os orçam entos organizados 
entre 2 de fevereiro c :n d e d czemht·o do ano 
findo , J>arn constrU<; f o, c ncascallwm c uf.o d e C<l lll 

pos .i ú cx isll'n tes c on tros melhoram e ntos for~mt 

t'lll número d e 41, m;sim discrimin<1dos: 

J.or·rrlidali <'s 

,\ Jt't·nas (ene:.Ist'a llwm enlo) 
.\raçu:lÍ lcn cascnllwrncnlo) 
Bamhuí (cncascalhamcnlo) 
Boca iúvn (c n casc alhamento) 
Boa Espc raiH,' a (conslru l;fío) 
Bucn ópoli s (cons tru ção) .. 
Campo F lorido lcon stru ç·fío) 
Cnrm o do Hio Claro ( <'o n s lru çfío ) 

flll{)() r/ IÍ 1/ I'Í llS 

Cr$ 

:HH .42!1,00 
249 '429,00 
200.424,00 

68.414,00 
1 . 128. !Hl5, li -l 

:178 .500,U 
:H7.551 ,44 
fl28 . f>(i0,20 
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Loca/idades 

Caxambu (encascalh amento) .. 
Curvelo (melhoramento) .. .. 
Delfinópolis (construção) 

Espera Feliz (construção) . . 
Formiga (cons trução) .... 
Francisco S{t (adaptação) . . 

P rancisco Sú (movimento <.le tenas) 
F rancisco Sú (encascalhmn ento) .. 

Guanhães (constmção ) . . . . 
.Jequitaí (adaptação ) . .. . . .. . 

J equitinh onha (m elhormn ento) .. 
.Tequi tinhonha (encascalhamento) 
Lambari (encascalham ento ) . . 
Porteirinha (en cascalh amento ) . . 
l\Iangu (con stru ção ) . ... ... .. . 

Montes Cla ros (c n casc~llham c nt o ) 
:\font es Claros .... . . 
::Uo ra v:J nia (construção) . . 
Quro Fino (constru ção ) . . 
Pa r:'t de Min as ( co n s lru ~·ão) 

P eçanha (co nsol. c cnc:tsca lh ;nnc nl o) 
Portc irinlw (adapta ção ) 

Portcirinh a (construção) . . . .. . 

Hesplentl o r (adap tação) ... . . . 

H i o Pa t·do de i\! i nas (cons tru ção) 
Sacramento (encascalhamento) . . 

Santo Antônio do Amparo (con s tru ção) 
São Louren ~:o (encascalham ento) . 
Taioheiras (m elhoram ento) . . 
Varginha (melhoram ento) 

Virgem da Lapa (adaptaç:io) ..... . 

Virgem da Lapa (movimento de terra s ) 
Virgem da Lapa (encascallwmento) . . 

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

lmporlún ciag 

C r :;; 

24!1 . 420,00 
(i4 7 . 055,7() 

:332 . !lG3,9R 
:!4(). 006,85 

7G(i. GG9,66 
117. 324,00 

555. !l99,12 

276. 903,GO 

834. Olli,15 

!ll . G7 ·i ,OO 

2Gl . 248,!Hi 

7!l. 036,48 

277.819,20 

276.903,60 
2!l9 . 271 ,11 

G04 . 890,50 
422 .948,52 
5S1.4 17,:H 
308.754,25 

7·1.0 . 53l,GS 

1 . li Ril. li75,Gii 

12-1. 29 0,01) 

5!H. 154,4-t 

7:!. 2/l ,!,OO 

250. !l!l0,2:l 
278 . 708,90 

1.102 .1 03,!);! 

21i() . 742,00 
(i(i . 274,00 

25(i . 5!l6,50 

115. :35G,OO 
l 93. 23 0,00 
27(i . 903,()0 

16 . 875 . 5[)7,45 
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Nos três pr ilheiros m eses <lo ano corrente fi
ca ram concluídos mais 7 orçamentos, conform e 
a discriminação abaixo: 

Locali dades 

Campa nha (cncascalhamenlo ) .. . .. . 
Capelinha (con strução ) . . . . . . . . 
Itambacuri (con s trução ) . . . . . . . . 
Mi nas Nov ns (eons trução) . .... . . . 
i\(uzambinh o (con s tru ção ) 
Pa tos d e i\l in as (con s l ru ~:ão ) .. 
Silvi an ó polis . . . . . . 

TOTAL . .. . 

i mportânc ias 

Cr$ 

:1-t ::~ . 20G,:w 
:112.666,37 

J . 5-1!). 220,50 
41!) . 599,24 

1. -!12 . 08[>,48 
fi 27. 2iHi,8i"> 
248.103,45 

4 .912.2()8,1H 

Conslruçú.o - Acham-se em andmm·nlo ns 
obras de construção de ;~o campos, uns In cdíanle 
coilll·n los ou convênios com firmas pa rticu]ares, 
i.Jrcfeilurus ou cmtros <lcpal'tam.entos de :Idminis
lra<;i"ío estadual ou federal, outros por :ldminis lra
ção d ireta do Departmncnlo de Viação Aérea, lu
do na importância de Cr~ 22.7G7. 700,7G, va lor to
tal dos on::t mcn los r espccl'ivos. 

Dessas obras, 7 foram iniciadas c conlra ta
<ln s ua adm inistração anterior, som ando os respcc-
tiYOS orçum cn los a impor!Cmeia de Cr~ . . ..... . 
7. \)(H . ;)()7 ,12, com a scgu i nle discriminação: 

J.ontl iclailrs 

! h iA 
lt a j u bit 
.lmt u ú 1·ia 
São I•'r:ruc isco 
São .João do P a t·a iso 
T rcs Corações 
T rês l'onlas 

C'o n sl n11ores 

Pn· fcilnrn 
:l. '' Zon a Aérea 
:L1

' Zona Aérea 
P rcf c il ttra 

l' rc l'c it n ra 
l't ·e l'c iln r:t 
P rcl'cilu r a 

TOTAL . . 

Or('aJ/11'1/.lOs 

1 C. 1.205,00 
2. % :i.GIJ5,5•t 

·l fl -1. -120,71i 
1. - H1 : ~. :~ n ?,D2 

:1!7 . :J-15,2 11 
7ll0. 4: \:i ,íll 

1. S•Ill. 1!;7,00 
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Das re:slanlcs, 20 foralll coulruladas ou vt' lll 
Sl'll d o co ns truídas soh administração direta do 
Dep arlan1cnlo, a parlir de l.'! de fevereiro de 

Jq;-)1, 111onlando os r espectivos orçmu<·ntos ao lo
l:d dl' Cr!j; 11.19:l.~20,7!l , COluo se vê: 

I ~. ,. , I :s pt ·r;t n•:: t 

lh ttll •l pq Jj "i 

t:mnpn He tn (a di tanH·nl qj 

Carm 1J l} t ) Hio Claro 

l) plfin úpoli s 

l>inmnntinn 

Fonui tl. >~ 

l ·'ra n ci~H; ,, Sú ( adapt!IIJ~o ) 

<; uanbúPs 

\tanga 

:'\ l q t·avúnia 

tlur•> Fint) 

P~ t 1'Ú tfp :V1irw -.; 

l' :tl r>s dr· .\I in:t : 

Pnu 'ln .\ l p ~~l'(· 

l ~ r ·s p lf'ndor · l ad:tpl;r \·;in) 

S:t lin as (n dilanl ell lo) 

S~nt lo Antôni o do AnqHu·q 

Sil v ianúpoli s 

Yi q.~ · · m da f.upn 

Cnllsfrufo t· r s 

Prei'Pittrrn 

ll. v.,\ . 

l> .V.A. 

IJ. V.A. 

lJ.E.l\. 

01'('1t lll t llf us 

. l~ H . !1~):\Hl 

:ml. 500,1 1 

2 1;,. 117 I, 111 

! 1 2~. StHI ,2o 

:\:l2.%:l,! IB 

:,ss. 7Hi,o(i 

71i G. GOD,Gti 

117.:12-1,011 

D. V . A. B:l•l. fll li, I,, 
Prefcilur:t :!!)n . 2i1, 1 t 

IJ. V.A. ;;5·t . . Jl 7,:\J 

Prr feihnn :ws. 7:) t,2 rl 

Sn c. Coll s l. C<J. l.ld n. 7·111. 5:i l , li K 

S•,c. Elllpr. N nr·. I .Ida. G27 . 2:l(i, 8:. 

l' n ·l'c ihu ·a . :l H-1. 1117,7 11 

l'rt· l'l'i lnrn 7;, . 2R-I,OII 

Prel'eilllr:t ~ ~>2.2 8X,7 11 
\!rTnniz:tr;iín liAS !.Ida. I . 111 2.10 !i,!l:l 
ll .V. A. 

T OTAl . 

2-18 . "1!):1,4() 

!",R ;,. IR\l,f> t1 

li . ·l!l :i. X21i ,7! J 

Aclwm-sc nu fn se de rfe tivação os contratos, 
com a E1n pr0sn Construtora Barão Ltda., para H 

cons lrw;ão, que lhe Joi adjudicada em concor

l'<~ n c ia púhlica recentemente julgada, dos 3 cam
Jl O'i d e pouso segui ntcs : 
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Espera Feliz .. ... . .. . . 

l tami wcu ri . 

M uza m h in h o 

TOTAL ... . . . ... . 

Elll I'CSUIJJO: 

Obras vindas do Gov êrno a nte rior 
Obras contra ta das no n tu a l Govt'rno 
Contra tos a assinar . . 

Orr:a me nlos 

C r~ 

:H G . 00(),8;) 

1 . ;).\9. 220,50 

1. -112. 08:'l,GO 

7.964.567,12 
11.493.820,79 
:uo7 -~~12,83 

T O'L \L (~EHAL (·.r~ z~ . 7()7 . 700,7(\ 

.Alguus do: ca tllpos c1n conslrucJw, ainda não 
li berados oficialm e nte, comporta m a descida de 

:tvi(·Jcs de pequeno port e, em casos excepcimwis. 
São os ca mpos de Diamanli lw , Francisco Sú c Ca
pelinha . 

A Comiss~w do V Hlc do São Francisco, com 
assist0 ncia técnica prestada pelo Govêrno do Es
tado, cons truiu ca mpos de p ouso c tn Espinosa c 

e m Ma tia s Cardoso, ('slando em via de concl u

sci.o o de .Janaúha , cuja constru ção ve m sendo 
l'eita na s m esmas condi ções . 

Ml'llwraml'nlos -· Contratadas ou soh admi
nistração dire ta do De partamento de Vi a<;ão 

Aérea, acham-se em mH.lamento, a par tir de 1:) 
de fevereiro de Hl;)l, obras de mclhorarncntos em 
18 campos de pouso, orçadas em C r~ G.0-17.:1\)1 ,2:\, 
colli'OI'nw a discritninação seguinte : 



/ .o cu / ida.d cs 

AI fcnas 
Ah ncnura 
Arnçuui 

Arnxú 
Bmnhui 
J3ocniúva 
Caru lingn 

Caxamhu 
C u rve i o 

• Tcqnitinltonha 
f ,;unhnri 

~r. , ntcs Claros 

l'<·<:nnhu 
Ponte Nova 
Pnl't c idnha 
Si"10 L ou rr·n ço 
'l'niobcj ra s 

Vn rginhu 

. - 74 -

CO II s lrrrtores 

Prefe itura 
J>rcfc ilnra 
D.E .l\ . 
D.V.A. 
PrcfciluL·n 
P rc f' e ilnra 
Prt'i'l'i l ura 

P rcl'cil n•·" 

D.E.l\. 
D.E.H . 
Prl'fc itunl 

Prcfc ilnra 

Soe . Hr. En g. Co11 s l. 

Prefe i tura 
Pref c ilt1ra 

Prefeitura 
D.V.A . 
D.E.H. 

TOTAL 

Rêde Mineira de Viação 

fJr çamenl03 

Cr$ 

:!40 . -129,00 
208 .274,90 
~ -W. -120,00 
:!Oü . - 1 ~ ·1 ,00 

~06. -121,00 
foR.1H,OO 

-1!)0 . ;;:t -1,20 
2 1:1. •I2!J,Oil 
·I :,:! . !);!8,00 
:! li !. 2-18,07 
:l llli. •12·1,0() 
-122. !).18,50 

J . li88 . fo75,6G 
:lí2. 895,50 

'12 1. 290,00 
21i li. 7-12,00 

(il) .27-1,00 

;!,j li. 5~Hi, 5 0 

(j . 0-1 í. :301 ,23 

Na Mensagem dirigida aos di gnos represen
tantes do povo mineiro, quando da abertura da 
sessão legislativa ordinúria de 1951, r eferimo
nos aos continuados es forços empregados pela 
Adminis tração da Ht~dc 1\Iineira de Via~: ão c seus 
servidores par a lple a ferrovia nta11lcn h a os seus 
serviços em razoável nivcl de cl'iciênda. 

Os grandes emlwraços c limitações com que 
vem lulando c ([ttC a conduziram :'t situa <;ão atual, 
de graves dificu ldades, continuam a exigir a ado
ção de m edidas de carútc r geral para rcapnrclhú
la e melhorá-la em todo o seu conj uni o. Esforços 
têm sido conjugados, não apenas para o desenvol
vimento normal de seus transporlcs, den I ro dos 
limites determinados pela reconhecida dcfiei t- ncia 
de seu material fixo , rodante c de tração, mas 
também para o prosseguim ento, em r ílm o crcscen-
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le, dos trabalhos de aparelhamen to, procurando
se tirar o máximo proveito dos recursos forneci
dos à Es trada pelos Governos Estadual e F ederal. 

Cumpre-nos assinalar que êsses esforços se 
multiplicaram em 1951, no primeiro ano de nos
so Govêrno, dando, em conseqüência, r esultados 
auspiciosos, conforme se deprccnderú dos tópicos 
seguintes que sintetizam a situ nc;ão a lua i dos ser
viços da Hêdc Mineira de Viação c dos m elhora
mentos introduzidos. 

Comparando-se os resultados obtidos vm 1931 
com os de 1!);)0, evidencia-se a reação operada na 
Estrada, muito embora 11iío se lhe tc11h:1 propo r
ciollado qualquer aumc11 Lo de tarifas ucm de ma
terial de tração . 

Receita - Verificou-se um aumcn!rJ tlL~ (:r~ 
:~:l. 711 .·1:>\20 Ha Hecc ita da Estrada c:m rcLtção 
a 1950, consoante o seguin te confr onto : 

1030 
1051 

Aumento .. 
• L ' • '> 1 ~ 0 l S O e, JlHU S - ' ,I ;o . 

<:ri' 

136.17 1. :no,Go 
16!). 88:). 765,80 

:33. 711 ' /! !>5,20 

No qüi m1ii ê nio, foi a seguin te n H.ecc ih t da Es
trada: 

Anos 

19.17 .. 
'1 9·18 " .. .. 
19~ 9 .. 
1950 .. 
1051 

1/t•re ilo s 

Cr!f; 

1:17. :í7 1 '2 ~1 ,20 
no. lllili .1 n1 ,!lO 
1:15 . O:i l . ·12 8, :10 
1 :1n. 17·1. ~ 1 O,lili 
lüO. 885. 765,80 

1UU,IIil 

IJ.I,;, 
98,S 
99,0 

1 2 i~ , 5 
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IJt'SfWSU - O aumento de Despesa Geral da 
Hêdc, em 1931, explica-se pela cleval_,;ão dos prê
\:os dos rnnteriais adquiridos, porquanto a despesa 
com Pessoal diminuiu. 

O aumento verificado foi de Cr~ ... .. .... . 
17 .147. G91 ,90, em rclnção :t 1 W)O, conforme o se
. gn in te confronto : 

Despesa Geral em Hl50 : 
Despesa Gera t e m HlG1 : 

C r~ 

~01.211. 7:H,10 
278. :~59. 423,00 

A despesa com Pessoal leve u11w redução de 
Cr* 1 .6:;9 .213,~)0, assim expressa: 

Despesa com Pessoal em Hl50: 
Despesa com Pessoal em 1951: 

Cr:j) 

HiR. 161 . 564,20 
166. 522.350,30 

Esta economia originou-se na diminuição dos 
serviços extraordinários, a pesar da maior inten
si<hule dos trabalhos, assim como na redução de 
pessoa l contratado. 

Foi n seguinte ;1 Despesa Ge r:d no t[üinqüênio: 

.-i fi_ f) ~· 

I !Hí 
I !HX 
191!) 

'l !lf,n 
I~ .:, I 

!J l!S }Jl1 S II (;l!l'flf 

<:r~ 

~lU. (;11:-,. 711 ,1111 

20!1. •111. iíllli,~l l 

2·1R. 880.1 112 ,7 11 
2(i l .2 .11 . 7:11,111 
27R. :1:;~. ·12:1 ,011 

i\'úniL'l'U S 1ntlir·rs 

111\1,0 

!l!l,·l 
I 18,7 
124,0 
•J:l2,4 

No qüim[Ü<~ nio n deSJH'sa eo111 Pessoal l'oi n 
segui nte: 

.4 nos 

] !} :17 .. 

I !H~ .. 

1\14!1 .. 
·1!1:.0 

J ~G 1 

(; r* 

1:10.80i.ll7, 10 

12!1. 78:!. 75,t ,:i lt 
l(i7.880.729,1(1 

1 li H. 1 ô1 . :.u 1,211 
11lG . :l22. :~:;o ,:w 

N ú IIH'tOs Jn dires 

100,0 
!19,2 

128,:1 
12H,Ii 
127, :1 
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Foram as seguiules as relaçôes enlre a Des
pesa eom P essoal e a Receita Industrial da RC~

de, no último qüinqüênio: 

A 110 .\' l le'cf! ila I ndu strial / Je stJl) srts C/ Pes so11 / J :do~ ~· ti(l 

C r !j; Cr$ 

1!) .17 . . 1:17. 57 1 . 2:11 ,2ll .. 1:111. 807. 1 .J7,4 11 ~ I;, , t 

1!)48 J :HI. O O (i. ·t !J"I ,90 . . .. 12!l . 78:{ . 7:i 'I,BO !l!l ,S 

I!J.I!I . . 1 :lo. !l o·l . ·128,:lll 1ü7 . 880.72H;Iil "1 2H,!'í 
1!)50 ·1 :lü.17·1. :llO,!iO .. lli8 . Hi l .564,20 f2: ~,;, 

1051 1 ü!l. 885.765,80 .. I !lll. 522. :l50 ,BIJ !1 8,0 

SOMA 70!1 . ií8H. !l27,HO 7li:l. '15ií. !í .l !í,:lll 1 07 , S 

Como se vê, a Despesa com P essoal chegou a 
absorver mais do que a totalidade da Heceita In
dustrial da Estrada , 11os exercícios de 194n e 
de 1950. Em 1951, porém, jú êsse fato n ão se 
observou. 

De fi cil - Em r elação ao de{icil verifieado 
em 1950, conseguiu-se um a redução de Cr)j) . . . . 

16. 3G:~. 763,:\0 no exercício de 1951, consoante o 
seguinte cotejo : 

Dej'icit em. 1950: 
Deficit em H)51: 
Para menos em 1951: 

125. ()~~7. -120,50 
108.47:3. ()57,20 
16. !16:3. 7G:~.:30 

industrial da Hl--Os deficils da exploração 
de no último qüinl(ürnio foram 

-~ li. OS 

J!H7 .. 

1!14 8 

1!14!) .. 

l!l50 .. 
:1051 .. 

7:1.11:! ·1. 5~fi, H il 

7!1. ·li\ !i . :l l ·l ,: lll 
J 12. \128. !174 ,.111 

12!i. 0 ~!7 . ,120,5 11 

·.IO R. In.l\!í 7,20 

os seguintes :. 

100, 11 

III X,7 

l !).t , li 

17 1,2 
HR,:, 

Transporte.~ -- Em 1.951 os transportes el'e. fu n
dos tiveram aeentuada ascensão, relativmneute 
:.ws de 19!10. A tonelagem de mercadoria s trans-
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porladas passou de 7:18.780 toneladas para 
810.0:14, islo é, mais 71..2!)'1 tonelct<las do crue em 
19:)0, o u se j am mais 9,6 % . 

V c ri fi cou-se o mesmo com o número de pas
sageiros lnmspor lados q ne, de 3. 292. 818, em 
1050, passou para :; . 786 . 18~1 . Em relação a 1950 
houve . portanto, u tn au.m en lo de 40:>.:H55 passa
gc· iros <' li ~;cjmn mais 1;),2% . 

(J scguinle qundro permite es tabelece r o con
f ronto ~" r til Clll 1\J:í() c 1951: 

n rser iu1 i-
l i nid ~Hl C 1 !!50 '1 !l;,t Qu:m- '/o JttH; flq tidallc 

Pa ssngeiro-.; Nlnn cro :1. 2!J2.8 18 :L78\i . l 83 :1!l:L :Hi5 'J[),2 

Jln f(Uf(Cil)-1-: 11-
COlllClH.la T01 11;lada (\1 .301 (j ií. :l 10 .f. OH ü,;t 

A lt irn.ab C: 1l><.· ~·a 1 S.l. 882 11l2.Uf12 !!2 . 280 12,0 

MPrcat.l u!·i :ls, 
inclusiYf' r o-
dnvi út it • To ne lada 7:!8.780 !:( IIJ. 03 1 71. 25·1 n,G 

O ~ · prcdú vcl :nuncnlo verificado nos lnms
porlcs de mercadorias, (!UC foi de 71..254 tonela
das, ou se jam, 9,() % em relação a 1950, deve-se à 
i ntcnsificação da circulação de trens diretos da 
zon a <lo Triângulo Mineiro c Sul do Estado de 
Goiú ·, lr:mspor l<mdo-sc principulme ule anoz c 

fei jão para Belo Horizonte c ao rctôrno dessas 
<'o n1 pos i<;ões leva ndo cimento dn Cia . Itaú , da 
( :id ad< ' lndus ll'ial , para consutllO naquelas re
g iiics . 

, ·t\nH·nlc dos doi s cnl ron canH·nlos Goiandira 
(co ;n ~ ~ Es trada de FetTo Goiús) c Amoroso Cos
l: i (t: '. Jl1 1 n Ci:t. :i\logi:1n a de E s lrad:1s de Ferro) 
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foram transportadas 29. 535 toneladas de arroz 
e 5.()0~ toneladas de feijão, ou sejam: 

Arroz . . 492.250 sacas 
F eijüo 93.416 sacas 

Sonw ;)85 .6üG sacas 

A l'im de se ler no<_:ão segura c para a neces
súriu Ye rHic~J<;ão do r endimento dos transportes 
na Hêde :Mineira de Viação foi, em. setembro úl
timo, organizado o serviço de cálculo da Hotação 
do :\·Jaterial Hodante da bitola de 1 (um.) m etro. 

A lll édia de rotação para os vagões fechados, 
na Ht'tll', tem sido de 10 dias ou sejam : ~ (três) 
cnrregamentos por m ês . 

A 'Es trada di spõe de 8:11 vagões fechados sen
do qu e, em lll édia , 120 perman cce1n nas OJi cin ns 
de repara ção geral c mais 150 para coletores c 
nlo jamcntos . A R0dc conta , pois, com 561 va
gões fec hados, para , em m édia , serem. utilizados. 
Como resullado da r ota<;ão verifica-se que po
dem se r carregados, por m ês, 1. (583 vagões fecha
dos ou 20.1\lG por ano, ou sejam apenas 55 va
gões fecha dos por dia. 

P a ra que melhor se configure a situação a 
que chegou a RC·dc, 11 0 tocante a vagões, parece
nos oportuno cslabclcccr conl"ronlo com outras 
Estrnd ns de Ferro dn hilola de 1 m e tro, como 
segue: 

I·Sl".I.\ AD ,\ S 

Hc cl c li! Íiu) ra d" V ia (' ii <> . . . . . . 
E. F. So r peah a na .. • ....... . 
E . F . ~n roes t e do Bras il . . .. . . 
ll ü lc V i:H:úo· P a r :m ú-S:mla Cala• ·ilHI 
C in. ';\1old: l~ln dl · E"' lr : 11l m~ d f' F rn·v 

Exlcn -
são CH l 

'lrú-
fP~O 

]on s . 

- -
:1. 2G1 
2. l ü8 
1. Gll :l 
:! . !i17 
1 . !Hi 1 

Yngõrs .l\. 0 de 
por lnd i-

yngõcs ces 
Jun 

-- - - - -
1 .%1 0,6 10 0 
8.21 () :l ,S 6:12 
2 .:1,18 "J ,It 23:\ 
-1 . ür> G 1,ü 2 137 
2. nB:t 1 .~ 2J li 



- 80 -

Não é pos~ível a expansão dos transportes da 
Hêdc com o atual parque de ma te rial rodante. 
Urge o seu aumento c o Govêrno lcm. envidado 
lodos os esforços nesse sen tido, en frentando as 
natu rais <lif.'iculdadcs pa r a a oh tcn<; ilo <l êssc lll a
tcrial . 

O esfôrço ([U C a Hêdc despcndcu para trans
portar a passada safra de cercais, im provisando 
recursos com o tra nsporte em vn gões-gôudola, é 
evidente c m eritório, pois conseguiu amuen Lar o 
seu tr ansporte de m ercadoria s, como vimos, de 
71 . 25LJ ton eladas, ô que correspon<Le a um munen
to de r enda de Cr!\i 16 .177 .174,00, sôm entc p ar a 
os transpor tes . 

Rodoviário - O Hodoviário da Rêde l\Jineira 
<le Viação dispõe de utna frota , atuahnente, de 
10 caminhões m arca "Feder al" de 4 1/ 2 c 5 tone
ladas c mais :~ "Ford" de pequena capacidade, ês
tes com m ais de cinco anos de serviço ativo c 
aqnêlcs com. mais de tr ês anos . 

O serviço "a domicílio", em Belo Hol'izontc, 
movirn en tou 144 .866 volumes di versos, pesando 
1() . ;100 toneladas. 

Consum o de <'Ombuslíucis - A clcv~u,:ão con
tínua do prêço dos comhustíveis onera cada vez 
mais o custo dos transpor tes . Segundo se pode 
ohserva r pelo quadro seguinte, ainda é m uito al
to o costmto de lenh a : 

<:arvão Estr:tn- C•)Jl lhus-
LE NHA ( lon c· !(Cii'O () I co t i ve I 

ANOS ! a tl as) l't' dn zi do 
'M 3 ( IOJH' · ( lnn s.) 11 l t: n ha 

Nacio :J nl lnda s ) l n> :l) 

1 H17 I . :10<1.082 1. :tn7 17 .1·15 1 . :1u 1 . !J 1 '~ 
1\J.1 8 1 . o1 n . H s 8 .1 52 1 :J. S7R 1 . 2:1 8 . !140 1 !).1!1 1. 0() 7 . 782 n . :J!J(j ')f, . 4()2 .1. 228 . 17R 
1950 !138 . :J(j:J '18 . 510 1!) .1G8 1.!HG I . 2!i4. 785 
1!15 1 1 . on:1. 4!12 11.248 23 . <110 :J. 72 5 1 . . J:.o. ~G ii 
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A queima de combustível óleo em 50 por 
cen to das locomotivas da bitola de l metro da 
llêde irá trazer uma r edução de cêrea de 50 por 
n ;n to na despesa de combustíveis. Essa provi
dência l: de caráter imperioso, pois a lenha es
cnsseia cada vez mais e m edidas restritivas si:io 
illlpos las ú im.portação de ca rvão estrangeiro . 

R ej'loreslamenlo - -· A plantação existente nos: 
1-lôrtos de Liberdade, Embirissu, Pouso Alto, Cn r 
mo e Bom Hetiro eleva-se a 5'13 .460 pés de eucn 
liptos das espécies Alha, Salignn, Citriodra e Kir
ton inna, em c rcscinJ cnto, cabendo o maior núme
ro :to Hôrlo d e Liberdade, ern Azurit a. com 
IM.:~Ol Úl'VO L' l'S. 

A despesa lohtl , no t[uinq üênio, com l-sk Se r
viço, tnontou :1 Cr~ 2.5l1:i .09:l,70. 

Via Permanente - -- A Hêde l\ lincira de Via
~üo, nos seus ;~. H88,m3 quilôme tros de linh a , dos 
quais :1.23\1,80 1 são de bitola de 1 me lro c 72!),1ml 
da bi tola de 0,7() melro, dispõe, a tualm en te, de 
:l.10;),19D q uilômetros de linhas lus tradas CO ill 

pedra britada e cnscn1ho. Con comitantemente, 
procede-se ú r·cl'orma do crnpedram enlo nos lr{·
chos onde (~ s l c se apresenta ll1 <1is (ldid en k . 

Ain da d entro (lo critb·.io de m elhorar a vin 
pcrnw nculc, intens ificou-se, 11os últim os anos, o 
ern prêgo sistcrn úlico (k dol'lnentes, dando a mt·
dia an un l de :>2G.12(i . E m 1!)51 foram empregados 
(\()(i. 87~ dorm cn les. O cus to mé•dio do dornwnk 
(,' d e Cr!j) 2:3,4:L 

For am. tmnhém realizados trabalhos de con s
lruçiío e rcco nstruçüo de cêrcas, sendo ~0.()07 rru i
lômctros Clll l\);) () c n,:H7 em 1951. 

O sef'vjço sistern úlico de consc rv ~ • ç iiu da li 
nha coo linu ou en tregue a Turmas de Co nsvr.·Ya , 
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kndo :-;ido de Cr~p 11 . G:)~), 'IO o custo m édio de 
conse rnt por quilômetro-ano. 

Ent re :ts ohras c serviço:-; diversos executados 
:to -longo dns linhas, em l9f>1, conta .m-se : Cons
lruçiío do pontilhão do Km . 424 da linha de An
gra dos lki:-; a Goian<lira, do reservatório de óleo 
em CHtzciro, da Estação do Km. 10 do ramal de 
\.u nlpn nlw , mu ro d e arrimo uo K111 . 16~ . 217 da 
J in iw ,-\ n g ra dos Hcis-Goiau<l irn , cinco g m pos de 
C<I ->HS dl' tu rma n a d.'-' Hesidência, pontilhão elo 
1\nl. X2 da linha de Cruzei ro a Juréia. Foram in
lcn s i l'i c ados os servi ços de cons trução da ponte 
sôbr' ' o rio Lmnha rí , 110 Km. fH:l da Linlw de 
Azu ri i;_~ ,, Barra do Fun clwl, da Es tação do Km. 
Wf í _ I'J7 thl linha Angnl dos Hcis-Goiandira. Con
iÍ!I ll a , n~orn em rítmo llla i ~ acelc rndo, a cous tru
<Jw, in iciad a em 191 (), dos Novos Escritórios da 

H0d\' ' ll' s ln Ca pit ~d , j ú se encontrando concluídos 
l Jl!n·i 1n c n tos, o <rue p crllliliu concen tra r em um 

s•'J ' ·d i fír- i o <J tw se tôd as as r epa rlic:ões d a E strada, 
C()t ll •·1· id cn! cs v:mt ~1 gc ns pn ra 0') scr vil:.os c scn
sÍ Y<' l t' I 'OllOJil Í ~l d eeorrcnl c dos aluguer es que un

lt'ri J' l1l l' ll !e e ram pa go: . Ne~;sa cons lruc_·fío, h 
eontn de capi tal , :1 Eslwda jú dcspelldcu C r!ji .. 

12 -wo . 7~7 , '10 . 

P >r l'Onla d os Fundos ele Mclhoram enlos c 
H eTWP((('ÚO Patrimonial, p m c{' deu-se à ins ta lação 
de tcldo11 es de clt:n nacla seletiva n o lrêcho d e De

lo Horizonte a Gnrças d e Min as, hem como se ins

talou a prova pantógra fo em locomo tivas elétricas. 
E, ú conta de capital, constr uíram-se carros dor

mitórios-cabin e lla Oficina de L avras, mnplion-se 
<1 Vila Opcrúria de Divi11Ópolis, sendo também 
:tc r(·s(' idas ns Oficinas. 
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O(i,. inas -- As Ofi cinas de Divinópolis dcs
lin nm-sc ús rq>ar:~ çõcs das locom otivas e dos va
gúes d :1 Hi'~d e c suo consi de radas, pelos nossos téc

ni cos k rroviú rios, da s de melh or nparellwmcnto 
t' cl'íc ii'·ucia do parque ferroviúrio nac.ional. Em
horn lu1 mHi o coin a ssoherh~1n lcs dil'iculdades fi
n:tn c<· i rns, a H0dc não se descuida de, anualm cnle, 
d :tr - llw.· novns J l ! Úqliin:~s c d e iulroduzi r novos 
lll dodos p :1r:1 o aprinl m'ameul.o de seus irnhalhos. 

O p csson l artí r ice c operúrio é reputado co
In o um dos melhores do País. T al é a eficiência 
do:; s l'!'vi <:os dns Oficinas <lLLC as Es tradas de Fer
ro L1·opold inn c Goiús se vi'·m servindo delas p a

ra a rep:n ·:H:ão de certo nú1ncro de locomotivas . 

. \ lun;wnnzlo da bitola 0,7G - - Al<'· m dos au
x ílio:-- ft·der:tis rd<·rcntes ú clúusu la qninta do 
eo ltrato c it suhven<:ão de qu e l.r: J! a ~~ Lei n ." '27'2 , 
de 10 de :t hril de 1 D 18, o Govêmo Federal, pela 
Lei t l. " 1 . 10'2, de 10 de Jlwi o de 1!)30 (Plano Sal
le) , dis lr ib11iu ú H0dc. l\'[incira de Viação a im
pol'lúnc ia de Cr~ '1'20 .000 .000,00 (ccn lo c viute 
mil h t-)t'~ de cruzeiros) , p n ra ~cr :1 plicada em me
lhor:l nH ·nlos da v i a pc rnl<ll lcn lc, nhr:mgcndo vu

riank~. :llargmn cn! o, m udança do sislellla d e lra

(:ão ,, de lriricução, ac1uisição de trilhos c acessó
rios. l'll lped ram cnlo c r cs taura(;ão de linhas, rc
rtm:o t' -; u hslilu i<J io de pon tes c ofic.inas. 

J;:s::;e ~lll xílio de cento c vinte milhões de cru
zt· iro.· dcH ser dis tribu ído pelo Congresso Nacio

n al em cndn exe rcid o, fixun do-sc o <IUantitativo 
:\ base da pro posta de or<,:mncnto anual m ente 

aprcst'n tudo pelo Poder Executivo . Assim, fornm 
di s l rill uídos :\ H0dc :Minl.'irn de Vü~<; ão: 

• 
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::-.Jo <'XC'I'CÍcio de 1\).H) (Le i n. 7.1\) de 

Cr$ 

27-6-1!H9) . . . . . . . . . . . . . . 1 O. 000 .000,00 
No exercício de 1\J;}() (Lei n . !)(:)1 de 

8-12-194H) ....... . ...... to. 000.000,00 
No exer cício de 19;)1 (Lei n. 1.2-W de 

1-12-19!)0) . . . . . . . . . . . . . . lO. 000 . ()()(),()() 

Entre as obras program a das foi considerado 
da maior i m portflllcia o a la rgmnen to da hitola 
de 0,76 m ., no trecho d e Divinópolis a Lavras, 
principalmente p ela grande r edu ção d e di s t ~mcia 

entre Belo Horizonte c o pôrto de Angra dos Reis, 
redu ção qu e, com modernas condições d e linha, 
atinge a cê rca de 17;) quilôm etros entre Divinó
poli s c Costa Pinto (Lavras). 

Após de n10rados es tudos c subm etidas ú apro
vuc;iio do j\Jlinis tério da Via ção as 11ovas dúus ula s 

dos con lntl os, nos têrmos c condições usuai s do 
Departa me nto Nacional de Es tradas de F erro, fo

ra m assinados, a (i de Jnnrço de 1!);)1, contratos 
COlll t rês firma s lllÍn e ira s: Comp:mhiu .\kaz:tn 

Cons trutora , Construlont Fcn oviú ria Ltd n. e. 
c ll g('n lt c iro Anílwl A11 dradc Hezc nd e. 

Os serviços fora m ini c ia dos <' lll j ut llto de 
1\lGl e o vo lultl C j:'t esca va do atin ge :1 12:).0:-)(i nw

lros cúbi cos. 

Os serviços de loc:H;ão fo ra m con G:Hios aos 
clllprcitci ros e, até :l1 d e dezembro últ imo, h a
v ia m sido loca dos 50 quilô lll cl ros a partir de Di
vi nópoli s uo sclltido d e Costn Pinto c :10 quilôm e
tros a pnrtir de Costa Pinto no sen tid o d (' J) i\· in ó
pol is . 
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No ohj e tiYo de intensificar o andaJ ll C'Illo d t'·s-
1\'s se rviços de nlargumenlo, a Hêdc es tú empre
gando todos os es forços pm·a qu e o Administrador 
do Pla no s~llle inclua na proposta orc_·:tlll elliÚrill 
unw ve rb a d e Cr~ :\0.000.000,00, em vez de Cr5j; 
10.000 .000,00, cm no vinha sc' IHlo fl'ito n os exe r
cícios a nt e riores. 

Suprimf'nlos ú /Ude pelo l-:,'slado <' pl'la Uniiio 
De :u:l>rdo con1 o di sposto na Clúusula 5.' .. do 

conll·ato de A rrcnd;un e nto da Hêdc Mineira de 
Vin<;ão, o Estado d e Minas e a União arcam, em 
partes iguais, co lll o ôn us dos de/id!s :nnwis re
su ltant es da ex p lor<H:ão industrial d es ta fenovia. 

);o cxcrdcio d e 1\1;)1 o d<'{ici t orc;mn cnlúrio 
dc·!;S(I ex plOI'<I <;~o in d w;trial roi previsto ('ll l Cr!j; 
1 1:~ . ~();) . 172,(i0. C:rac,:as, )HH'l' lll, ;\" l!lcdid:t.· to

lll ndas pela Admi nistra<;ii o, o def"iC'it roi reduzido 

a C r* 10~ . -~7:1 . (i:í7,20, eom Ulll a dirninnição, pm
lntll o, d e Cr~ ::1.:m1.~1G,1l0 ou se jalll :n,7o/r . 

Dtsse de/icil <'ahcm ao Estndo Cr~; . .. . . .. . 
. ii.2:HU~2~,()() ,. igual parcela no Govtrno d;1 

l fni:lo. 

Ao <~ ss unlirmos o Govf>rno do Esi<Hlo, cncoll ·· 

tranws :1 Ht dL' Minei ra de Via çiio e m situa<:iio 
i"i !w nc<'Íl'a qun sc. in solvú vcl, tnl o vulto de swts 
dí Yid ns Yen cicl:ls, <fll <' rcmontnvmn :10 nno d<· 
l~)l(i . 

Elllllora :1 po:,ic,·:io fin aneciru do E.-Lado rrls
st· hlillht'Ill difí cil, o Govtrno, ponde r:tndo os a ltos 

objeti vos econôm icos que, JWra :Minas, represen
lnm os serviços d<1 H<~ d<', resolveu dar-lhe Jll:.tioi · 

assisl& ncür finuuccira , a fim de habilil.ú-la a pn

gnr parte d e s u<~ s <lí vidas. Ao 1 Iesnto ic lllJH>, 
apelou para a União, CJ 1e clevÜl à H.t'•<l e Cr~ . . . . 
ll ~C ~l8:1.l!-l7 ,GO, no selltido de fornecer a estn, por 
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conta da mencionada divid~l, a quantia de Cr!J;. · 
::0.000 .000,00. No fim de dezembro, a 1\ (·d~.: re
cebeu esta imporWncia de Cr!J; 30.000 .000,00 des-
tinada ao pagamento do sett pessoal. · 

Para melhorar a si tuação financeira da Hl~
de, a Secretaria das F~nanças c o Tesouro ;\ acio
nai fi zeram os seguint es suprimentos : 

Supri mento pelo Estado .. 
Suprimento pela União 

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

Cr :j) 

llO. f);)~. Ç):22,80 
30 . 000. 000,00 

HO. () ;}~. 022,80 

Entre os suprimentos feitos pelo T~.:souro 

•. do Es tado, contam-se os referentes :\ J.-iquidarZío 
de Faturas Processuclas pela Rêde de lD-17 a 1950 
na importúncia de C r~ 21 . ;);}7. G-18,:)0, :'t Liquidaçfío 
d · Cor r tas e Faturas J> rol'<'sswlus pelo Saui~·o de 
Subsistên('ia Recmbolsúllcl, na impor ttlll c ia de 
C r~ 7 . 7-I:U~i>;:,7o, ú LiquidaçZío de Co ntos c! <' Juros 
da Uf>.de no monln nle de C r~ 17. ()7(). !);)0,00 t: ú 
Liquidaç1ío de Promissl)rias da R édc 11 :1 inq>or
l:'l!lcia d e Cr~ 5.4UU~2G,DO. 

O Govê rno de Minas, a lén1 disso, autorizo u a 
H(!dc a prosseguir com vúria s ohrns .q ue es lavmn 
sendo cxccul~Hl a s por ela, :'t conta do Estado, a 
ser l'uluram cnlc indenizado pela Unii'io, confor
m e o di s p(>s lo na Clúusula G. '·' do Conlral0 tk Ar
r endam ellto. 

As despesas com es tas ohra s imporl:mtm em 
C r~ 16. G09. 087,:w. 

R eaparelharncnlo da Rêdc - Cremos opor
tuno citar as palavras do Senhor Presidente da 
Hcpública, em sua Mensagem ao Congresso Na-
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cioual , com referência aos transportes Jerroviú
rios c aos trabalhos da Comissão Mista Brasil-Es
tados Unidos da América para o DcscnYolYí mcnto 
Econômico: 

"( :omo as ferrovias são detentoras d e per
centagem dominante dos lransporl<'s internos, 
linha o Govêmo lfHe d cspc1Hicr especial nlcn
<;ão a êssc scclor; por isso, l'oi rccmnclHlado 
,·. Comissão Brasil-Estados Unidos IJH C desse 
absoluta prioridade nos es tudos d e r cn pa re
lh:nn cnlo das nossas es tradas d e J'1' tTO. O tra
h;dlto r ealizado jú (~ enorme c rcpn•scnta 
um perfe ito leY alltaJtt cnto das n ossas m•ccs
sidadcs" . 
Os es tud os c projetos, cuidadosmn cnl c- orga

n izados pela Adminis traçi:ío d a Hê<lc :\l im·ira de 
Via(J o, .i ú foram entregue · ú Comissilo 1\ li s ta Bra
siJ-Fs lHdos l' nidos c os relatórios dos i(·cni cos hnt
sileiros c americanos, r efer entes ú propo ~-;la ela
borada, j ú se cncontr:tm em fas e de grande a d1a n
la m en to . 

Essa vropo~;La L'O llSilbsl:mda Lllll. prog rallla 
qu e inclúi, entre ou tros. os seguintes p ri r:cip:lis 
proj e tos: 

Suhs litui c;ilo d e trilhos gus los, e de p (~o ina
dc(ruado :\ ci rL·ui<t<; ão d e trens pesados, p or lri
IIJos novos, do i i po :~7 ,200 ([llilos por metro linear, 
em cx lcns~o d e r f. rcn de l.OOO (mil) q ui l(nndros, 
('n(n· Angra dos Hei:; e Be lo llorizonl c c t·n lrc 
Cruze iro c Solcdadc d e :Minas, o que JH'!'lllí tirú , 
tamb(·lll, eom o aproveitamento dos trilhos r eti
rados, n climimu:i:ío nas linhas da hitol:t de 1 
m e tro dos trilhos de pêso iuferior a :2:) quilos por 
metro lin ear. 

Lastramenl o c r efo rm a do lns tram L'nlo rolll 

pedra britada, com n instalação de mod ernos 



equipamentos de hritagem em sele (7) pedreiras 
lnenli;,:adus nos pontos mais convenientes. 

H ' fêli'\O do 11úmero d e dorm entes por quilô
nt e lro e in s laln çi'ío de usina d e Lr:ttam ('nto de dor
IIH'lltcs. 

Hefôrço das pontes nas linhas principais on
de vai se r cl'eluadn a mlHÜlll Çn dr. trilh os . 

Mecn nizn ção dos trahnlhos <1 <' conscl·va<;ão 
ord inú ria dns linhas, incluindo 111Úquin:ts p ar:1 
sold<11.' e L·ort:u· trilhos. 

lnstnln<;i'ío da trn <:ão Diesel-elétri ca en tre Di
Yi llÓpolis c Mindurí e entre Cruzeiro-Cax:lllllm c 
( :t'llzciro-Três Corações, co m modernas locomoli 

vm; Diesel-elétricas, em número de 21 unidades . 

Aumento do panruc de material rodm1te colll 
n\n;a de 1.0\lO vagões de d iversos tipos, com C<l

pn cida<k para :H) ton elada s . 
Prolongamento da tração elétrica c11lrc Min · 

durí c Hihciri'ío Ve rm elho, numa extensão d e 11:) 
qu iHI Ill ctros. 

Heequipalll CIILO dns Oficinas d<' Divinópol is 

con1 novas múquinas opera trizes. 
Hdonnn d ~ 1 s linh as de c.o tllndo 110 ll'(·cho d~t 

it'<HJí o cldrica entre Barr a M:1nsa c Mind urí. 
l ns tabçi'ío de tele fone de d emanda sclctiv:1 

c11i n· G: ll'<.:as d e Milws c Trts Co r:1 ções. 

l;:ssc · Jll elhornmcnlos represc ninn1 Ulll plnno 

d e <..: tn crw~ncia para atend er ús u eccssid nd cs es
senei<!Ís da Estrada e s u :~ consccn<~~i o cslú prev is
ln pura se r rcn lizadn dent ro de quntro a nos. 

O 1nélodo pre fe rido pam o finandam cnlo, 
que se eleva ú itnporlúud:l de Cr~ 200.000 .000,00 
J>:li'H o e tnprés limo inte rno c d e L . S . .. . .. . .. . . 

~21.000.000 para o cm p r(·s tinl o cx lcrllo, cs tú JJa .. 
seadq 11<1 l'l'S<'r\'n de nproximadarncnlt' ();) por C<' ll -
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to dcts arrecndat;iies dos Fundos de Mc lhonnnen
los e de Henovnç.ão Patrimonial. 

Fund ada s cs pe.ntn<;us hú n:t ohtent;ão de tal 
financiamento que possibilitará à Hêde urn rca

parel lwmento adcqnado ü s ua modernizal.(ãO, com 
redu t;iío de cus to por urtidadc tr:tnsportndora , de 
modo qu e o nwi s l'xlenso dos sis tem as fc rroviú 

ri os nacionni s possa l'Xccutar com críciê ncia o 
papel que lhe ca h e no estímulo e JHt pro moc,·iío de 
prog resso d as zon as d e sua influência . 

rlndlios F cdPmis - A 10 d e abril d e 1948, 
pe la Lei n." 272, foi cs tnhclecida n quota d e Cr* 
10.000 .000,00 para a parellwmenlo dn Rêde Mi
neira de Via ção, " se r t' nlrcgm·, nn ualmcutc, du 
rant e df'z anos . 

Os p rogr:tnws d e a parellt :tllH'nlo csla bt:lcc i
dos :t llll:.dmenlc, d csd l' :tqucla data , pn\viamc nk 

subnrctidos it <lj)l'OY:tção do Mi nistério da Vinção 
l' Obras Pl!blic:r s, lênt visad o preclpunrnenle ú 
dcll'ifica <:uo d :ts linhn s, ao aparellwmcnto da via 
perm:l1l ente, princ ipalnH'll (c ao en ttH'ê•go de mais 
d e um tnilltã o (1 .000.000) d e dorm entes d e essên
cia de p ri rn e ir~t classe e it s uhs lituiç.ão dos trilhos 
\·clhos por t r ill 10s novos d e fahrü·n<;ilo da Colll 

p nnhin Siderúrgica N ;rcio rwl , d o tipo de :>7,200 
qui los po r n1c! ro li il l' :ll·. c :to <lllll tcnl o do pa rq IH' 

<i c nw lc l'in l rod: nll'. 

Dtt t'Clllos, :1 segu ir, descriçi'io sumúria da apli
cação d e tais recursos, q ue se elevmn H Cr~ .... 
Hi2 .LJ:ll.1 1:),D0, correspondente aos exercícios <1<' 
1948, Hl Hl, HliíO c Hliíl , incluindo-se H pm:ccln de 
Cr~ 2. t:n.lt>,no d e juros. 

As principais dapas da cletrificaçüo da lit:dc 

~ finei r :1 d e Vin<;ão t'Oill pree nd e nt os dois tr(·chos : 
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1:1 - Belo Horizoule a Divinúpolis, llliC. apre
senta atualrncnle a maior densidade de lrúl'ego 
na H.êdco 

20° - - Prosseguimento da clclrifica~;iío <' xislcn
le no trecho de Barra Mansa a M.i nduri , para ;~tin
gir, de um lado, o trecho Barra }lmJ,o a a Angra 
dos Hcis, e, de outro, futu ramente, o trcc llo 1\fin
duri a H i hei rã o V crmelho o 

Na clctrifica<;ão do trecho Belo Horizonte a 
D ivinópolis j {t foram cxecu ta dos os segui n Ll's prin
cipais serviços: 

a) conslru\ÚO de U1 quilônwtros de linha 
de contacto; 

b) constrw;ão de GO t[ttilômclros de linha de 
ltoansmissão; 

c) construção de edifícios para qunlro (4) 
Subestações c r csidêncins ele operadores; 

d) aquisição de sete (7) e<Iuipamcnlos com
pletos para sete (7) Suheslac:ões, p nra 1 ;)00 K\V 
e :3000 V, fom ccim cnlo da Brown Bovcri SoAO; 

c) aquisição ele catorze (lrJ) locomotivas elé
tricas de ~00 K\iV de polo<~ncia, de fomecim cnto da 
.Mclropolilan Vkke rs Elcctrical Export Co. ; 

I') aquisição de três (:3) postos trun s l'orm~Hlo

res, para alirn cnlaçi'ío da Tr·a\·i'ío Elé·tric:.r c Ofi
cinas de Di vinópolis, fornecim ento d;r 1\ll'lropoli
!:m Vicl«.:rs o 

Na clclrific:r <;·i'ío do trecho Angra dos Hcis 
Barrn lVfansa os principais serviços for:nu: 

a) aquisi(,:ão c instalnçiio da Usi na Diesel
Elétrica de Mindnd, de 102:)0 KVA, par<t rcl'ôr\o 
e como reserva da Usi na Hidroclé trica dl' C:n:
Jos Euler; 

b) construção de :;s quilômetros de linha 
de contacto, entre Angra dos Hcis c Alto da Serra; 
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c) estudos da linha d e tr:m suti ssão e ttlrc 

Alto da Serra c .Tussaral; 
d) edifícios da Subcs ta<:iio de .I uss; l r :~ l e 

casas para operadores da Tra<;iío Elétdc:~. 

A Usina Diesel-elétrica de Minduri , e tt .ÍH H lOll

lagem se iniciou em 1918, foi posta em sc·r •iço n o 

prim eiro sc rn cslre de 19iíl. 
Os sete (7) e<JUÍpameutos de S uhcs ln <.JIU e Jl 

contram-se JlOS loca is d e iustalação, tendo sido 
iniciada a montagem <Je dois (2) nas Snhcs!ações 

de Azurita c de Divinópolis. 

Das catorze (1 ~L) locoillü tiv as elétr ica:-., uma 
foi d escarregada 110 pôr!o do Hio de .Tn nci ro v ou
tra acha -se t' lll VÍa gcnl, dCY('ll<{O todo O f o r ll<'Ci.

lll CJJ [O fi car enl n~gu e at(· o fim do cor rcni t· nno . 

Sendo o n •ap:ll'cllwntcnlo dns l iull:1 s u rn :1 

da s maiores tH'ccssidnd cs d:1 Eslradn, velll-S t' pro
ced endo :'t suhstitui çfi o d o:~ lrillws vel hos e Cll l 

p éssinws co ndi {:<':ics p or trilh os novos, d<· m:ti(J I' 

p êso. For:1111 .i ú suhs liluídos nwis de 100 (cclll ) 
quilôm e tros d e trilhos nos trec hos cb s linlws d e 
A ng ra dos Hcis :1 Goi:nHlira c d e JJclo Horizo nte 
a Divinúpolb. 

A lendcndo l:rmhé rn il n tccssidn d c do n~ fôr

<:o de c n1prtgo de donncn!cs JlOS trec hos de li 
nlws c 111 que os ld11ws se nprcsculmn <·m mús 

coudic;i>cs c le nd o ainda em Yisfa a ccoJwnlia nos 
scrvi<._·os de con:>crv:H;i'io o rdinúrin, foi incluída 
no progrmnu de :qwrclhamcnto, clahorndo em 
1\l 18, a aquisi<Jío d e um milh ão (1 . 000. 000) de 
dorm entes d e essência de primeira cbsse e, no 
prog rama d e 19;)2, incluiu-se a aquisição de mais 
um milhão (1 .000.000) (· l ês~; es dormentes . 

Para o transporte de caleúreo des tin ado à 
Usina d e Volta Hcdonda c pnra serviços gcr:~is, a 
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J{êde adquiriu , de HHR a 1\l:'ll , pela suhvençüo fe 
deral, d e conformidade com a Lei n. 272, de 10 
de ahril de 1 ~)1R, cem (100) vagi)es-gôndola , lHe

f úlicos, de cn pa cida <lc par a tri nla (~)()) toneladas, 
fabricados pela Compauhia Santa Ma tilde, em 
Lnfaietc, e que importarmn em Cr~ 12. 000 .000,00. 

Até ;a de dezcmhro de 10;)1, as importü11cias 
enl})J:cgad:ls uos scrvi<;os relacionados, r eferentes 
aos Programas de Apnrc llwm enlo, ou se jam. as 

obnv de elclrifi cação, aq uisição c emprêgo de dor
ll lenles, aquisi<;ão e emprêgo de trilh os novos e 
acessórios, material rodn nk c coiJ s lru <;ilo d <' edi 
fícios. montaram a Cr !ji UI. -1 7R.~l04,00 . 

Serui(,;O d e Subsistência R.ePmbolsáiJe l - T em 
(·s te l'>crviço como finalidade o fornecimento de 
gêneros alilllentícios, m ediaute desc.onto em. fôlhas 
de pagamelllo, a todo o pessoa l da Hêdc, quer r e
sidente n es ta Capital, quer ao longo das linhas da 
Estrmla , di spo ndo de vú~·:os m·mazéns r egionnis 
par a, com maior l'acilich:dc e r apidez, a tender aos 
que dêlc se StT Ve ln . 

A l(· m do rom eci llH' Ili.O de g0 nc ros e de 0 11 -

lras llH2rcadorias de ulilidndc, mnn té 111 Serviços 
Odontológico c 'F:Iriil<l cl'Uti co pnra os se us asso
ei ndos. 

A s iluaç:lo l'in unccira do Sc rvi<;o de Su bsi:;
lência Hcc111 holsúvel, nos princípios de 19:>1, e rn 
de penúria , poi s, além de não ler crédito e se 
:1clwr <'0 111 os armazens des falca dos, encontrava-
se asso berbado por u111 déhito de (:r~ ...... . . 
12 .000 .000,00 (doze milhões de cruzeiros) repre
sentado por faturas vencidas a partir de 19t17. Es
sa diikil s i l.uação, J'clizmentc, es tá hoje normn li
zada c o c rédito restahclceido . 
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E m 19;)1 , as transa !(Õcs fora m as segui n tes : 

A<ruisições eJ'd ua das . . . . . . 
Ven das efetuadas . . . . . . 
Paga m entos <· I.C' lu a dos . . . . . . 

Cr$ 

20 . 2;)0. ()42,00 

:}:1 . 786 . 2'11 .~w 
:12. RRl. 276,00 

CainL d e Apose11lodor ia e P !'n sões -· E' uma 
a u tarqui a f ed era l <i UC se incumbe de p r estar as
sis tência m éd ka aos seus associa dos, aposentú-los 
c dar pensão ú fa míl ia dos m esm os, no caso d e 
fa lccim en to dêstes. 

Vivendo a Hêd c semp re em r egime d eficiUt
ri o c n ã o sendo cobertos os d efi cits 110 devido tem
po, pelo Es tado c p ela Un ião, não tcrn p odido a 
Es tra d a sati s fazer os seus compromissos eom a 
C:tixa d e Aposen tadori a c P ensões . 

As dí vid :1s da Rêd e em r e la ção ú C. r\. P. as

sitn se cx pn•ssu 111 : 

lU 17 
1!1-18 
19-19 
1 !);)() 
1\);)1 

Crt 

:lO . 841 . 7()5,10 
-Ll . 25() . cJ03,50 
(\2 .1.47 .1 25,10 
86. :>2:1. 211,70 
RG . 75 1.219,80 

Não desc j a tHl o contri buir par a o ag rava nw n
lo des ta s ituação, le 111 o Govê r11 o fornecido re
c ursos ú IH· dc de tn odo q ue C'la poss:1 I ll :l llf(' J" (' l ll 

di a todos os se us comp t·omi ssus assumidos e m 
1951. E, ronforn w se vê pelos nÚ nlcros :1ci m a, ~~s 

d h ·id as q ue, n p:1rtir d e l!l 17, vinhnm cn·sccndo 
d e m odo a lnmwntc, es tacio1w rnm e 111 1!l:i1. 

Rescisúo do Con trolo do Ni~de o(' COilfo r-
lllida d t' con 1 n Lei 11 . R.l:), d e 2() de d <•zt' l ll iH·f) de: 
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1~l:í1. <'ss:t Egn:·gia Assemhléia Legi !:> lativa auto
rizou o Govê rno do Es tado a rescindir amigüvel
rn cnk, ~orno Govtrno du União, o contraio de ar
rc tHlnnt c rtlo <.la Hêdc :Mineira de Viação, para 
qtw cs lu fcrroviu possa reve rltT ú Adrnini.s !Tação 
Fede r ~tl. 

1\este sentido, a prese utmnos no Senhor Pre
s ide11 lc (~elúlio V a rgns uma ex pos ição. O Senhor 

Pt·esidcnte da Ikpt'thlic:t, !ornando-a em. ('Ollsidc
ra<:ão. lllmtifestou-·se de pleno acôrdo com a pre
lcn süo do n osso E stu do, tendo dctcrmillado .fôs
scm o u\'idos os 1\l ini.-lé ri os da Viação c Ohrns 
Púhlicas e o da Fm:cnda. 

Pelo . <[UC es tou informado, o Senhor 'Minis
tro. da \'inção, jú se manifes tou favor àvchnentc . 
Quanto ~10 Senhor Ministro da Fftzenda, a Comis
são de Contadores, im:umhida d e proceder ao le
Ynntanwnto <la si tuação econômica c financeira 
d n Tl êdc, jú es teve n es ta Capital, 110s Escritórios 
da 1<:'-i! rnda , c, de rcgrcs:·:o :10 JUo, levou Lodos os 
clcnwntos ncecssú rio.· ú c l<thor a c;ão do Hclntúrio 

c l\Tc nsa g!' lll que o Scn hol.' Presidente Ge túl io Va r
gn.' i i'Ú ajH'e::a:rtla r ao CorJ gre.-so Nncio rt al, _iun
lmncnk con t o anl:'-pro j elo de lei que a u torize n 
p roceder-se ú rderüln n•sc isã o. O processo de 
n· verK~ o neh:t-sc, porl<~n lo , em hom :111dnmen lo 
p H r a !'í rw l decisi'ío. 

Navegação fluvial 

N :'10 se- lc rn o Govi\nw decuidado de mel lt o
rnr :~ N:J vcga<;úo :·vlin e irn do Silo Fr:mcisco, pro

l.'lll':nH!o n mpliar :t s w1 c;qw cidad c de transporte, 
(j i H 'í' rdorrnando p:tulatinltm cnte a frota cxis tcn -
1• ·. !f li! ' !' co ;t<.;(ruin do (' pondo em trú !'ego ch a ta s d e 
í':Tro . ::l!~unw.- 11<-b~; lllf> lo ;- i;; ;td :ts, JH> ohjl'l ivo de 
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prcst:n· m c llwrcs serv iços :'t vas ta r egião tribu~ 

túria do rio São F r ancisco entre Pirapóru c Joa
zciro, no Estado da Bahia. 

Con l'onne expús na Mensagem do ano pas
s:ulo, ns coTH.liçõcs da Navcga <;ão .Mineirn do São 
FT'a ncisl'o cr:nn muita precúrias . Conseguiu-se 
md lw ·;n· a s iltw ção dos serviços, elevar o crédi
to da ,•ntidn dc, r estabelecer a ordem c a discipli
nn nos lrabn lhos, h cl .lt com o regulo.rizar o paga
lll cnto d e salúrios c nhon o familiar qu e estava em 

' 
Foram r cpar:l(bs vúrin s emlwrcaç!ics, no que 

se dcspen de tL a illl porlúncia d e Cr5J; ... .. .. . . . 
1 . !11i . . )7X,fi0 . I~:stc :lno d cvcrú ser COJllpll'lnmcn

lc rc· p<tr:Hlo u "Ell i-\L'Illtciro Ha lfcl ~" qne cs ta Ya 

h :'i Ct'l'C<l de !rf>s :lllo ~; fcm1 do lrÚ l'cgo, sendo orc;a
d:J s ;~s n·s p ce ti Y:ls d < · ~;pcsns <:n l Cr~ 1.000.000,00, 
: 1 pro:xi 11 wd a n1 en te . 

{:ons l r u [dns pc:Lt NaYcga<;ão Mineira pnr:~ u 
:\ li ni'i !/·rio d<t Ag ricullttr: l, fonun postas c'm trú
fcgo as chatas ''Múri o Teles" c "Aleidcs Mil'a n
da", as qu[IÍ S v '\ 111 servin do parn o transporte d e 
repn)d ul or<'s <ks! i11ndos :10 Nor te do País. 

F or: 1111 C ll Í l'l'!~ l lCS ú N uvega <,:Üo duu s d ns qtw

lros c h :ilw; <'llCOilH'!Hbd:ts ú J'inna Hufino de Al
ll]('idn pe la :Tdmini .· lr:H;i'ío an!l'L'ior, . Sua cntra
dn L' lll s<·n·i<:o de u-se em julho de l\}.)1 . As duas 
cha tas s :~o m oloriza dn s, de fomw lo cs pceiul, prcs
tando-st• para o lr;ln spor lc de calllinhões, auto
móveis, gado c tôda espécie d e m crea<lorias na 
!Tilvcssia do r io S:to Francisco em pon los-chn 
vcs de zonas de prodw;ão. Uma, a '' I fon lcs Ch
ros", serve pnrn n tra vess ia Ma r in da Cruz-.Tu 
JluúriH , :~tendendo ao lrúfcgo pela cs lrnda Silo 
Frnncisco-Br:T sília-Corn<_·ão de .fes11s . A outrn, a 
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"Jaíba", serve na travessia :Vlat.ias Cardo~o-Mau
ga, hem com o a Espinosa , à Colônia Agrícola Nn
eioual de .Taíha e ao extrem o No rte de l'\·lin as . 

A Na vegação Mineira do São Fra ncisco sú 
l'aramente tem. a Jn·esenla do suj>erauil. Mas, nos 

últimos exercícios, os cleJ'icils têm avullado de 
modo i mp ression an te, conforme se pod<·rú ver i
ficar p elo segu inte qua dro : 

ANO !lEN DA J)gS PES A 

r 

SUJ'E I\AVI 'l' 

I 
IJEFICI'l' 

Cr$ Cr$ Cr$ C r:); 

ro:Ju 1 . 8 11 . X82,80 1 . ,;no. HH 2,.1 o 221. 1100,1() 
1n:l7 J . 7!JR. :l!l!i,!JO 2. 280 . ií82,1jl) 1 ~ 2 .1Kil, í l l 
11);{8 1 . !1 1·1. iOií ,!lO 2. O!J ;í. !1:1:1,!10 ! RI .2:!~, 0 1 1 

l !l:l!l 1. : •. 18 . 287,20 1. (\ 1 !l. -12-l,!lll 71.1:17,711 
1!).10 1 . 1 G5. r.:lO,!lO 1 . ·1li7 .11!1-1,!1 0 ::111. :, 1-1,01! 
1!H 1 1 . ;1"7 ;, ·~~L ~tli '!. ~2 :\. fi!J2 ,:W ; ! li .. 1(;2,.111 
l !l -12 2 . 522.7211, •10 :<.:lH7. !1:1!1 ,21l 1:1 -1 7R7,20 
I !14:! •1. 7 1-1.077,.10 -1. 71:!.HS!I,:i0 1kí, !IIJ 
1!1 -11 ~ . :lill. 7•1!!,7(1 .J . !107 .1127,011 :,:l i i . 27i,::n 
1!1 15 .J . /B1. -187,211 ií. -IR! I . ·Iil ·l , IIJ ·;d7. !117.~1 1 

l !H ii !i . :I R !I . :,11 8, 70 ;; . ii!1:1.2n:.. s o ~. ~0: 1 . o: :7, 111 
1!)'17 li . I H: I./2:1,20 ~ ~ . 5·1·1 . l i!ID ,~ O :~. ::lio . n7li,l·t • 
I !li R .J .Ii!l2 .li li2 ,·l il k 117!1 . 711:1 ,!1 0 :1. ' lg7 () .1 ~ ,511 
1!1 -1!1 i), li/7':; 15, !1() H. !1!1 -1. ·t .J!I,(ill :\.:)H i. r~ : : : l ,ill 
I !l;'ill ;, . 2-12. -127,00 1 1.G:l!1. 72!l.XI' t · •. · ~ ! )7 . :i!J2,X II 
l !: ;) J 1 I . HIJ !I . I ~~ . 70 1: 1. · J: I ~I . 1n,:wl I . l ;,)d. ·: .f!J \Ijll 

Verifica-se 1
1llt, en1 1\fiO, o dl' j'ici t foi n1aior 

do q ue a renda . .1:'1 em lD;)l Sl' co nscgui11 t'(' dii 

zi r o dc f icil a JH'Opor<;i'l<'s n n tilo n1ai~; m o<lvs lus. 

Na l'C' l H in de 1!);)1 inclu ill-sc o a ux íl io de C r~ 

."S. OOO.OOO,OO co ncedido p e lo Go v(~ r n o d :1 Un iiio, 
bem assilll a parcela de Cr!ji (il;L (i~I ,OO d n sub
venção rel:tliva a millln s lW Vl 'gn das . Sl' essas 
con ll.'ihuiçôcs au xil iar;1111 para redu zi r o d<·/i('/'f , 
há a cons iderar, por outro lado, qu e fn 1·mn p;i 

go:> Cr!ji :l . 701 . :)()(\ ,!-)() de con1pronlissos o r iundos 
d e ad m in islru <; ões anteriores e 111 :1Í s :1 illl po rt ft n
CÍa d e Cr~ 1 Al <i . 57~,60 de n·p:ll'OS llH rrohl, j>l'()

vid(·ncia qu e se impu11ha desde vúri(Js :1nos . 

As dí v.idns da Navega <_·iio Mine ira , l ' l ll :H tk 
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_i:tll (' ÍI'o de 1!l:í1 , solllll\'~1111 Cr:~ g_;);k).(; 11,10, fi
e:tndo rcdu~idm: n Cr:j; (i . :~~:.L017,L0 cn1 :n de de

zembro de 1!);)1, <' Jil virtude dos pagamentos fei
tos ú CoutcHloria (;<Tal dos Tr:lllsporlcs, a ercdo-

res por dil'c r e nçns de vcndllH' Illos , :1 l'oritee<'dores, 
a s ;Jlúl'io::; Hão reclamados, a ve ncimentos iudusive 
ahon o de família, nercscc udo o pngm11ento de des
pc,·ns dt• t•xercícios :mkriorcs c <k !'{ria:;, hn11hém. 

de <' :" <' r t:ícios nnlcriores. Ae lt:Jlll-S<: pr:\tic:n nen
te l'<';.>; u l:ti'Ízados o.· p: tga incn los <kvidos ú Conta
dori:; Geral d e Tr:mspol'lcs, a forneccdOt'('s e vcn

ciuwntos c snlúríos do p essoal.. O que nvul ta nos 
compromissos nindn prcvH leecnl('S siíq us ohriga

<:<'5<'s com. o l ns titulo de ,\posc tlla<il)l'in c Pensões 
dos 1\T:1 ri lilllüS . 

O ntovintcnlo do lrú!'cgo melhorou <'Ill 1!);)1, 

<'S j><'l':llldo-sc, co nw conscqíit; nci ;t do :tp:trdha

lll l'llio d: l'r<.l :t :· m·g:n t iza~·ão dos sc t' \'Í<;os, rc~ml

í:ldos :1inda Jll:tis S'!lísfalút·ios 110 colTt'lik exer
cício . 

Cmno m edida prclintinar p :u ·u <t OlWiíti za<;ão 
de uma Soc.iedadc de Economia i\lis l:t, l'ornwda 
pcl:1 l 'niiio e os Estu dos de ]\.Iinus c d:t Bah ia, 
forn111 av:tlindos, l ' lll maio do ano passado, cJn 
C r~ -ID. 000.000,00 os accr 'OS da Na Ycgação Mi
n e ir:t c da Vi:uJio B:thi:nw d <, Silo Frnn eisco, ea
hcndo Cr~ 21 . :}00 .000,00 a cada Estndo. O cu pi-
lal d:t rd<'rida Socit•da d c scrú d<' Cr!\í ... . ... . 
100 .000 .000,00, l'ic <l lldo o ({ovt~rno d:t 'niúo d c
l<'nlo r d e :ílj1, d<ls :uJíes, cquiv:d<'JH!o a Cr:f; .. . . 

:)1 .000.000,00 . A Cm ni ssão do V:dc do Sii o Fran
cisco, ú qual fic:n'Hilt :tl'da s as prm-,id0nc ia s ne

c.essúrin s para a orgnniza ~·ão dn S<wi<'d<tdt•, en

tregou os es tudos e projclos respectivos no Seuhor 

Presi d e n te da Hc:p úhlic a, para a clahor:l<;fio da 

.l\fen sagc n1 :1 ser I' CII l •lida ao Congt 'l'sso N a c ionaL 



SITUAÇÃO FINANCEIRA 

A s itw1 ~·fío fi nnn ceir:1 em qll e e nconfr<llllOS o 
Estad() suscita vu as 1na iores pr<·ocup a ~· iíes. O acú
mulo de dcfici ts em exe rcícios sucessivos, a conse
qüente agravação da DíYida Flulwml e, a soma de 
encargos determinados não só pela dívida a 
curto prazo como pelo a um ento d a Dívid~1 Fu ndu 
da Inl ema, a que se acresce nln vn a detcriornçiio 
do cr(•dito público, criavalll embaraços :'t ação 
adm inis trativa . Era eviden te que ll::ÍO se poderia 
prosseguir por essa vin sinuosa sem coner o risco 
de graves pertu1·ha ções JW vida gera l do Es ta do . 

Tal 'iiitw <; ão nler<·ce u, desde os pri ll H' iros 
dü1s de llll' ll Gov -; l"llo. <'X~ lll H' nf1 ·nto p~1ra com 
puls<~r :~ rc:~!idade Clll lodos os S<' IIS clc Jll('Jl\os c 
aspectos, n l"i111 de que f(>sscn J lo 1n nd<~s :1s provJ 
dênci: ,,· C~lhí vcis no se n tido <ll- rcgulariz:1r qu:~n
to poss ível as l"illnll<;as públicas. 

Jmpunlla-sc, simnllflll eam enle, r c:s tri11 gir as 
<.lespcsas e l"o rlnl ece r :1 rece il :1, den tro do quudro 
geral on;<lmenlúrio c d e ucô rdo com as possibili 
dades de lllOIIl enl o. For:un , por isso, hnixndas 
detennina~·õcs a lodos os órgãos da :ulnl inis lr:l 
~;ão para <1u e se evHu ssc n1 d es pesas adiúveis, se 
comprilllissem outras que conwor ta ssem a me
dida sem se comprometer a r egulari<l a de dos 
scrvi<;os adnlinislrati.vos. O fol'lal ccinJenlo da 
recciln ; em l"a ce do esqu ema lrilmlúrio vigente, 
só se pod erü1 operar pelo nwi or rigor 11:1 mTcca-
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daçuo dos tributos, pro111ovendo-s<' combate siste
mático a tôdas as modalidades de evasão fiscal. 

O au111 cnto das des pesas púhlica s é, uo cn
taulo, fenômeno por assim dizer universal. Ve
r ifi ca-s<' por tôdn a purlc , cmno conseqiirncia das 
insl:ullcs so li c i t~\ções do progresso c hem -estar 
cole tivo e também sob influxo de ou tros J'alôres. 
Se as desp esas públicas do Estado cresciam ràpi
damen te, a progressão das u tTeca da<:Õe:; não 

obsc rYava o m esmo rílm o . A:ssim, a r esultante 
ineYitúvcl só poder ia ser lllll dcscqui lí l>rio :tccn
twHlo JW vida financeira de l\ Iinns. 

Não seria, pm·(·tll , :H imissh·d que se sus l:~ sse 

o d<'scnvolvimcnto <·conômi co c S(!ci: t I do Esta
do. :nlt<'s s<' it11punlw :1 n·ali;~.a<;i"ío de l!!ll progra
ma que cstilnuluss<' :1s f ()f'(:ns de produ çii o, mn
pliasst' os SC'I'\'Í\'OS de l'onlcnlo e de ulilid:tdc pú
blica, criHsSL', enfi111, c~m di<:úes pan1 o rcergui
nwnto d:1 econot1lia gl'l'<ll d e .Mi.tJ:ts. 

O <tll e parecia 11111 dilema era , na verdade, 
uma con julllnra a ser superada , cuidando-se, ao 
mes n1o tempo, de r egularizar as finanças e d e 
executar os e1npreendim enlos qu e se mostrasse1n 
imprescind íveis . 

l · ,n dos JH'Ítll Ci ros o l>jdivos da or icntu<;ão do 
Govl-rno era o rc:-;ta iwlccim ento do etluilíl>rio 
or<:a n1 cnlúrio. O ou tro consiste na consolidação da 
Dívida Fluttwnle, o qu e demanda tempo c só se 
conscguirú por tn eio de m edidas ndcqtwdas que 
n em sen1p re é possívd nplicar, e tn f<tcc das 
en1 c rgôncias. 

Para se chega r ao equilíbrio orç:un cnlúrio 
não seria bns tnn te comprilll i r desp esns, suprimir 
serYÍ \'OS, r edu zir gastos, pOr<.JUc hú desp esas in
compressíveis, ser viços cssencini s, gnstos indis-
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pensáveis. A economia que se fizesse, além de cer
to limite, conduzida ú dcsorg:mizaçiío do :tpa
rellto adminislr:tlivo. E o rcsull:ulo podt•ri:t ser · 
contraproducente. 

Concomil.an lemcntc com a compressão das 
despesas era ind ec linúvcl au mrnln r :t ::rrecada
ção, dentro da Jegis ta<_:iío lri hutú ria l' nt v igor. 

Assim, cuidamos, desde logo, de cs tnlH' Iecer· 
con lactos demorados com as autoridades razcn
dúrius c as assocüt~·õcs de classe, no propós ito de 
recolher a médi~ de opiniões sôhre a aplicac;ão e 
os efeitos das leis fiscais, :10 m esmo km pn que 
seriam observados os aspectos pecu li m·cs de nos
so meio econômico, as características da criação 
e circulação da riqueza no território do Estado, a 
recep tividade do ônus trihutúrio, a Hplicabilida
dc das lc01:Üts clússicas de lrilmt:u;iío . 

Optamos, por mais eficientes c econômicas pa
ra os cofres públicos, pelas Convenções Regionais 
dos servidores da fi scalização c da arrecada
ção de rendas, para o debate dos problemas ati
nentes ú m ais exa la :tn·ecad:~<;i'ío (' :10s lll<'Í.os de 
coihir as fraudes riscais. Além disso, CSS<IS Con
venções possihi lilari:t nJ o conl:tclo d 1~sses .· crvi
dores com os d irige ntes dos se rvic;os da Sccrl'ta
ria dn s Fi n:m c;ns ![!le mai!; <lird:lllt enlc se inc:um
bem. da HI'J'ecad:H;~'ío e fi seuliza c;iío. Formou -se, 
dessa JIWJl eir:t, a1n!Jienf e 11111Ís con1preensivo, 
porque se dissiparam dúvidas ou naturais equí
vocos na inlc rprc l.ru;i'í o de leis e rcgulmnentos, 
imprimindo-se sent ido mais normativo à exação 
trihntúria . 

Se o elem ento humano lll e recia essa consid e~ 
ração, demons trando-se ~tprêço peJa sua únlna 
tarefa, cuidou-se lmnhém de ap:treJiwt· m elhor as 

... 
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rcJ>aru~oes fazcndúrias, suprindo-se deficiências, 
a fim de oferecer con dições mais satisfatórias para 
o lnllwlho dr sscs fu n eionúrios . 

Foram r<' <tiizadns Conve:IH;õcs em Ubcra ba, 
Juiz d e Fora, V~n·ginlw , Montes Cl~n·os c Tcófilo 
Oloni, sendo visilndos os Jmmicipios vizinhos . 

r\pús êssc exame Hcurado da sit uação c a co
leta de opinii"íes, em qu e se cousumirnn1 os pri
meiros se is m eses d <' ndnônis lra ~· ão, ch egou-se ú 
couclu siio de tlllC se ünpu n ha nr11Wr o fi sco de 
1neios cnpuzcs de co 111 hatcr cficazmculc n sone
gac;ão c de reduzir a cvm;ão de rcnd:1s, rcnjusb n 
do, pot· outro lado, algumas inc id {~ncins, com o 
objclivo precípuo cil ' possihil itnr no Govêmo a 
cxccw:ilo de S<'ll progr;lllla 110 sc !or de "ncrgia c 
trunspor lc . 

Receita 

Os cs l"o r<:os p:1r~1 se conscgui 1· aptTciúvel m c
llwri:l da ;n"t'ct:~ld:l<;flO lril>utú:·i: l ol>tivcr:tlll êx i
to, pode ndo-se afil"llwr que os resu lí:Hios .iú co
nhecidos surprccn d cr:un a .quantos vêm ucornpn
nhando o rítmo de crescimento das rendas do 
Estndo. 

Com efci lo, o 
1!)51 prcvi r:1 llllJa 

1. 571 . 038 .000,00. 
cnl.:1n lo, clcvo ll-SC 

on:anlCillo pa m o cx<' reício de 
Hccci ln de Cr!tí . .. ... . . 
A ReccHa arrecadada, no 

a Cr !fi 1. !)l(j. ~(i1 . 8o:2,~0 . A cs-

tim a li va on:nn1cn1úria foi, port:mlo, uJ! rnpnssad~1 
em Cr!fi 31fí .223 .8m,20, conforme o scgui n tl' coh~
jo: 

Receita prevista . . 
Receita arreeadnda 

Maior arrecadação 

Cr;Ji 
C r~ 

Cr$ 

1. m 1 . o:3~ . ooo,oo 
1 . !)16 . 2G1 . 802,20 

345 . 223 . 802,20 
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Se compararmos o comportamento da Hecei
ta nos exercícios de 10:)0 c 1D:>1, Lere n1os t!UC o 
aumento foi de C r~ 4D5. (il2. f507 ,20, couso~111le o 
seguinte confronto: 

H.eceita apur:=tda c1 n l!lGO 
Heccita npmada em 1951 

Para lll ais em 1 D5l . . . . 

Cr!ií 
1 . 120. li l!l. 2\lG,OO 
1 . DIH. 2G1 . 802,20 

-I!J;). G12. :)07 ,20 

O sucesso das medidas adotadas para incenti
var a arrecadação pode ser mais clar~un e nte afe
rido pela circunstància de que, das doze rubricas 
que in tegra m a Heceita Trihutúria, apenas em 
quatro não foi atingida a previsão orçamentária. 
As oito restantes, entre as quais se classificnm os 
tributos húsicos do orçam ento de :Minas, su pera
ram significativamente as estimativas, o que res
salta da seguin te demonstra ção: 

Tllll\ ü TO S 

In1pús lo s/ lrnli SJlli s
tiÚO de prt; pri cdallc 

' ' cau sn-nl orli s" . . · 
Irnpôs lo s/ l r :·lil Silli s

s:io dr- j!IJÚ V(' I •' j JJll;r

v ivus'' . . . · · · · · 
]Jll [l ÕSIO S/\'C II d:I S C 

con sí g JJ a <;i"ícs 

Jmpôs lo de sc\ lo 
. Taxo s Hodovj{I J' iH<S 

Taxn s c E ll ln l unJ t JI 
toH d<! E slal>v!cci 

nlCH i os d e (• Hsino .. 

Toxa sô llrc Ca l'é · · 
Taxa de Se r\' i ços de 
Hcc li[H'I'" \'Ío Jo:cm J<)

ln ica 

PIIEVI SMJ 

:15.000. IJOIJ,(JII 1 

l i :;. 01)0 .1!00,(1(1 

,;,o. o ou. ut1 11 , nn 
25. 11 00.000,00 
12. (l(j/). 1)1111 ,(1 11 

A I IHCI~ ,\

IL\!.:.\1) 

C r .) 

::7. !1 1·1 . . l:iG,211 

I!I H. !t i l) . :111,20 

G:: K. ~l KR . !H(i, !JO 
:!;i . ·1!17. :iHG,:?. IJ 
12. li /8. 2:l!l,lill 

200.000,011 :J i!J.%:1, 10 
50.000.000 ,00 Õ(i . 000.075,20 

187.000. 000 ,00 2:íG. 771i . 8GO, 1 O 

AU ~I I ·:"iTO 

C r ~ 

2 . !li I. 15G,20 

s:1. !1111. 3 J.l,20 

JOB. ! I R~ . !l1G ,!JO 

·1!1 7 . :1 ~ (;,20 

67~ .23!l,GO 

11 !).!)53 ,10 

(j. o ou. 075,20 

li!l . 77 G. 8ü0,10 
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No enta nto, verificou-se diiHinui<;ão nos se
gu intes tributos em re l :~t;iío às estimnlivas or
<,' HilH' nlúrias: 

Tli iB U'J' OS 

Jrnpü slo lt-rrilnri:t l , . . . 
l n1pfls lo sührc Jn in l· r ios . . . 

'J'n :o..:as Llc !')e r·v i f~·o de Trü u-
si to . . . . . . . • .. 

Tax as pant fin s l10 spi l n i:~ r cs 

l'HEVJSXO 

C r~ 
J:iO.OOO.OOO,OO 

:; . ou o. 00 0,00 

'J. 000 . 000,00 
72. 000. 000, lj l) 

M E '\ OI \ AI\RE
CA DAÇÃO 

Cr:j; 

12 . : li :U IO'l , UO. 

:; ~o. ·JG5,50 

128 . 033,40 
·J~. :ííO. 770,00 

O Cülll por ta llH.: n tr1 d:~ lkccíla no q ua triênio 

1!)17-Hl:)O fo.i o seguinte : 

111 17 ' . 
111·18 

l U·I!l .. 
·1 ~~ r, u 

I·:X EI\I~ f C!OS 
l\EC iciT A l'HE- JU·:CJ•:J'i'A AH11E-

VJ STA CA DADA 

Cr$ 
!J!JlUíí O. :iOO, UO 111 :l. li',!J . 0•15,80 

:l. :l:lll.l; l 7 . 000,00 I .0 ~ 1. :! 12 . ·128,10 
1 .:193. 7!1::. ooo,uo 1 . 28;i . 1117 . :!7 1,80 

J . ·l5ü.'l50.UOO,Or) J.l2U.v11! . 2U5,00 

No exercício de 1\.);}1 coll seguiu-se l[lle a H.e
ceitn Arrecadada superasse a Hecci la Prevista, 
COJll O segue : 

Heccita Pr evista 
Hcceita Arrecadada 

Cr$ 
C r~ 

1 . 571 . o:~8. ooo,oo 
1. 9Hi . ~lil . 802,20 

•Pelas dHcrcnlcs rubricas assim se Co lllportou 
a Hcceita Geral do Estado em 1951 : 



Tdhu\úria . 
Putrin1oni a l 
lndus lrial . 
DiVC l' S IJ S 

E.·traordinúl'ia 

S0~1 AS 

• 

l'-1\-E--V-1 S_"t_',\ __ \ .. ~1\I·:C . '. !) ,\ ll .~ 1ll !11•:1\l•::'H .. :A 

l .0 ~ :!.2(1\l . !liJI1 1 () l 1 1.:~ :! 1. 1.7 H:L~li \ 11 ,XO :! 17 ,;, tl2 .Htj !) ,K0 

:\tl.X51l .01Jil,tlll 2 I .í 1:!.21\0,\1 0 . l\.! 117 .í I 11,011 
207.1\:L II flO, illl :2;~~~.H77./~~\ , 20 '1• IX.f,r, t.7Xn, :lll 

í ii.IIOO.IIIlO ,Illl 'i \l.Rt r,.:::lt ,\10 + \ l . ~ t:U:\ 1,\1 0 

1:-) l).f, iG .OOO ,O tJ 22f,. ~l li :L llj(J J:llJ + . l G.:~~X.IIiH ,:i (l 

I S/ t.n :\X.IJII IJ,Oil 

Despesa 

Hclalivamenle ~t De~pcsa , adoimH;<', de ~~côr
do co1n dispositivo legal em vigor, o r egim e de 
com pe\(' nci a de exercício, is to <\ clas~il'ic<1r ~u 1 ~-.·c 

co1no dc:pcsa rea liz::da nüo a penas os com pro-
111.issm; pngos lllas , igualmen te, os devi dnn1cnk 
apura dos, pcn<lenlcs aiuda <lc p:.1 gnmcnlo ~dl' :n 
de dezembro d e 1\l:-ll . 

Orçada :1 lksp<'W <'H 1 Cr:P 1 .\\II . :Fíi . O\lO ,:~o. 

foram uherl ()s c revigorados, du ·ank o exrn:ício, 
crédi.los udidmwis no lolal de Cr~[. :);;g_:)~l7.(i'í \20, 

elevando-se, l)ois, as <nllol'iz<l(:f)t·s de I ks]H'.' <l a 

2. 202. ~);)1 . 7(i:í,:í0, assin1 eon fi gurad:1: 
.. 

Despesa or1:ada 
Créditos a <liciona is 

Total dn despesa auto
rizada . . . . 

Cr~ l.G\1.:~;)1.0\lO ,:m 

C r:]\ ;-,;)R. :>m. G7S,20 

C r~ 2 . 202. H:> 1 . 7 G:í,:>O 

Por t:onta dessas au torizações d l:S JH' tHku -sc 

a hnporli\.ncia de Cr~ 1.87G.11(i.00\70, realiz:m-



10;) -

do-se, portanto, uma econom ia global dl' (:r~ 
326. :>O:í. ·;;)~l , )·m , :1ssim <lcsignn<ln: 

Dcspc::m ~ntlori.zada 

Despesa t·c~\1iza<la 

Ecomnn in . . . . 

(:r :]i 

C r~ 

<:r~ 

2.202.\):ít.7G;\:'io 
1 . 87() . i\ Ui. 00\70 

n2(i . :ío:i. 7~>~l.~O 

]':: tn ccononlia aplll'Olt-. ' t' tanto na Dcsp(·sa 
fixada em orçamento como na au torizada em cn'·
ditos ndicionais, confonuc se segnc: 

Créditos orc~nnH · nlilrín s 

Dc spc s-;1 r l':d iz:ub .. 

Econf)n) i ;1 lli.l S d ~ da•:·-~ t · s 

Cré,li lq"\ adi('in11;1i ~; 

Dcs]ws :t n ·:dii·:u l a 

Econnn1ia l iii S <T~·~ti\l) S adic ifllla is\ 

Son~: • tl01 s t•t · on~llt ias . \ 

. 1\ i I . :~ ,, I . 0\HI, :~r, 

. ;) tt1 . i: ~r •. 2 \f) ,7u 

~)~J ~. ~):!/. (',73,211 
:;.;;) . 711:). / 1~3,Ul1 

.111:\ . li 17 . ~ 1\l .lill 

• 

Evidencia-se por esta demonstra ção que, em 
bora seja l'euômeno universal o couslanle antlWtlio 
da til'spcsa públicn, o Goy(·mo ltlilizon, com. prn
dênci:l , as nnlorlzn(:ões que lhe formn eoncedidns 
pelo Poder Legislativo, con [ornlmHlo os gasto~; cor
rentes do exercício aos 1im ilcs dos recursos nor
mais do Tesouro . 

Os gastos de 1\);)1 podem ser classific1do ~; nos 
três <>"randcs ~ru}>Os de DcspcsH: 

~ " 

Pessoal ..... . . . 
Mn terial. . . . . . . . 
Despesas Diversas . 

Total .... . ... . 

Cr0 
800. 3-t:~. Oü l ,~lO 

20~ . 58-1. 8()8,00 
8()7 . 51.8. 072,80 

1 . 87(i . ~1-lG. oor>,7o 
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Cumpre esclarecer que, soh a designação 
"Despesas Diversas", se relacionam. os materiais 
de conslrnçiio hem como os gaslos com os serviços 
industriais do Estado, o serviço de Dívida Públi
ca, as restituições, as indenizações c, de um modo 
geral, os serviços pres tados por terceiros ú Admi
nistração. 

Os gastos com Pessoal correspondcm . a 
tl.5,82(fo da H.ecci la Orc;amentária, exclu ida desta 
~~. d a I tê de Mineira de Viação. 

Se considerarmos a Despesa sob o ponto de 
vista de sua aplicação, podemos agrupá-la nos se
guintes serviços comuns ús admi.nislrac;ões pú
blicas: 

Serviços de Adlll i nis tração 
Geral 

Exação c Fiscalizac_:ão Fina n
ceira . . . . . . . . . . . . . . 

Segurança Pública e Assis tên-
cia Sacia l . . . 

Eductu.:ão Púhlica . . . . . . 
Saúde Pública ......... . 
Fom.cnto ..... .... .. . 
Serviços Industria is ..... . 
Dívida Pública ..... . . . 
Serviços de Uti lidade P ública 
Encargos Diversos . . . . . . . . 

TOTAL .... 

Cr$ 

223. 8G8. ~~63,30 

8 1 . \)25. ~~08,70 

228.212. Gll,tlO 
2:t2. 8 11. :Hi7,l0 
122. 78G. \l8\l,4.0 
118.882.763,50 
40G. 5 tn. 023,30 
150. 777 . ()2U,OO 
21:3.235.831,4.0 

\H. :37() .llG,GO 

l. 87(). 'VHi . 005,70 

Em lodos os órgãos da Adminis tração se rea
lizaram economias, conforme o . scguin te quadro 
demonstra li v o: 



DESPESA 

P al úe io do GovCr
no . . . . 

Assctnll lt·í a Lcg is-
Jali va ... .. . 

T t·ih llll<l l de Co ll -

lns ....... . 
D cp:~ • · l aon cnlo Ju

dd ico 
Dcp:11'1 nmenlo d e 

Administ rnçti.o . 

D cpar iHmCn to E . 
de Informações 

Depar tamento E. 
de Es lal is l ica .. 

D c par l :l ll lCillo 

Gcogrúl' ico .... 

Dcp.adnm,·n l t_) E s 

la dtw l fia Cl·i 

an ~ a .. 
Dcpat·i:lln cnl •) de 

Ag uas t· .l·:n<· t·gia 

Jo: ld ri cn .. . 
l\ede ~,;,.,.;"" d e 

Vi;tt;:.\o 
1Jqw ,·Lam1·n to de 

J>: s tt ·ad, ts tk Ho -
dagc nl .. ... . 

D epn rl:tJn cn to LI<· 
Con qH'HS c Fi ~

cn l iza tJto .. 
SetlT inria do l n

tcr ior . . . . . . 

Scl'rc la ri u das F1 -
1lai1Ça<S .. . .. . 

S c c r c l a ,. ia d a 

Ag r ic ull ura . . 

Secre t aria d e 

Ed ll CCI~ÚO .... 
Secretaria d P 

~<tÍillc c Ass is
tên cia .. .. 

S c c r c t a ria llC 

V jo~·ft rl .. .. 
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AU T OlUZA DA l\EALIZADA DIFEl\ENÇA 

Cr$ Cr$ Cr$ 

3.080.900,00 2.887.0-1:!,80 - 1 \l ~ .85G,20 

'15.% 1..1Gü,GO J 5.8!ll.3 1G,30 - 70.120,30 

2 .:!52.907,20 1 .983.928,.10 - 3ü9 .038,80 

3.120.600,00 2.2 J8 .907,!l0 - 901. 6!>2,10 

2.090.900,00 1.-10-1.385 ,.10 - 686.5H,60 

G08 .554,20 182.370, lO - J2G.17•1,80 

3.229.005,!) 0 2 .789. 1G3,60 - .j :1 9.542,30 

5 .048.968, 1)0 3.323.0%, 50 - J .725 .871,50 

2 011.0()0,1111 2(11!. 000,00 

:J:l .Uü5.0UO,O II D .980.93 1, 10 - J U.G ~ 1.068,90 

282.8!i5.1 77 , UIJ 278.:!5UA23,00 - -J. 50ü.054, GO 

202.652.2-13,80 'J:J2.86-I.D•t8,8 o_ GD . 787 .295,00 

J5l.G li.77:J,70 11 8.5 Hü .:\30,20 - 3ü. U2 5A ·l 3, 50 

:!()fi .258.!)72,20 25 2.3!)2. 527,00 I_ J2. 8üü.H5,20 

.J.IU.77!i.OU0,2U .J.I0.2 19.UO-I,-10 I_ 0.555..185,80 

:l ·H.728.68 J ,U ü 2 '' ·1 c.-" 810 J O ~ - 120.172.869,80 - ,,) ;);) , ... , 

22 .1 .00G.788,00 2 1G.os3.osu, J o l_ ~.32 3 .701,90 

103.9ü0 .110,20 92.276.37 1,80 - 11.683 .735,40 

'1 08.73~ .266,00 75 .5-l G.·IHi,DO - 33.187.819,10 

2.202.951 . 765,50 1.87ü.H6.00f>,70 ~ - 326.505.759,80 
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Superavit em 1951 

Acentuamos <JUe um dos objetivos do atual 
Govên10 cousistin na oh lelH;ão de equilíhrio orc;a-

• menlúrio . Desde 194(), quando se deu a ruptura 
.do ec1uilíhdo orc;an1entúrio, alé 1H30, os <le/ icils 
se acumularam de maneira ünp ressiona11 !:c, con
forme o seguinte q11adro: 

Exercício 

19-17 
1!)'18 
19-l9 
1950 

De{icil 

C r~ 
298. GV~ . :>:W,20 
275. L>·l . ()0\l,ttO 
280. 352. G-1 :>,00 
23G. 7GO . G2G,OO 

- ---- ---
Soma no quatriênio . 1.090.88(i. t117,50 

A situação deficilúria resultou de que a He
ceila nnecadada não correspondeu ú H ceei ta pre
vista, ao mesmo tempo qnc a Despesa fi xadn era 
superada, via de regra, pela Despesa realizadn, 
consoan te a seguinte demoustração: 

Pa ra o e.·crcício de 1!)17, o Orç:mnento fôra 
assim conl.'ignrado: 

Receita es timada .. 
Despesa orçada 

Defi cil previsto 

Nu ex:ecuç.ão orçamentária: 

Receita apurada . 
Despesa realizada 

Defiót verificado 

C r~ 
09~ . 570. :)00,00 
908. Gm. 71 g,oo 

:t2 .2l8,HO 

Hl3. GS9. !H5,80 
1. 212 .278 . d82,00 

298 . (i18 . 53G,20 
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No exe rcício de 19-18 : 

H.eceila estimada . . . . 
Despc'sa orçada 

1Jej" ici l previs to 

N a execllc;i:io on;alllentúria: 

Heceila apur<lcla . 
Des pesa r ealizada 

Dl' j"i("/"l verit'icac.lo 

No exercício de 19 W: 

H.er eita cs li11wda . 
Despesa on,·ada 

J)l'j"i1·il previs to 

Na cxcctl <;i"lo orc;a1uen túria : 

Hcce:ila apurada . 
Despesa r cn liza da 

J) ej'i1·il veril"icado 

No exercício de 1950: 

H.cceiln es tima da . . . . 
Desp esa orçada 

lJ ej'icit previs to 

C r~ 

1. 2:30. ~ 17.000,00 
1.:363 . 21i:3 .199,20 

1:32 . I Hi . 1 ~9,20 

Cr!ji 

1 .084.:.312. -128,10 
1 . 359 . tH\7 . 037,50 
---· - - -

275 . 1 ;) 1 . (j()\:),'10· 

C r~ 

1 . 3~1:3. 7~ ):l. 000,00 
1 . 5G7. :í:);). L-:37,00 

17~~. 7<i2 . 237,00 

C r~ 

1. 2~:>. 1!)7. : \71 ,~0 

1 . GG:). ~:íO . 017,70 

280. :1:-l:~ . ()J3,90 

C r~ 

1. -lf>G. -150.000,00 
1. 4:99. 711 . 360,00 

43. 2G1 . :íGO,OO 
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Na cxccu<;iío or<;amenlúrin: 

H.eccila apurada . 
Despesa r ealizada 

Deficil verificado 

C r~ 
1.. 420. (i4\). ~\)3,00 

1.. G57. 409 . H21,00 

236. 7(i0. (i2G,OO 

O orça rn euto par a H);)1 foi el:d><H'<Hio, cor 11o 
é óbvio, ainda no Govêrno <.ru e nos antecedeu c 
es UrYa assim [ormulndo: 

H.cccila es timada 
Despesa orçada 

Drficit previsto 

C r~ 

1 . :)71 . 0~~8 . 000,00 
1. . () I I . :-3;) I . O!l0,30 

7:-3. 31G. O!l0,30 

Procuranros evitar que se reproduzisse o 
n1esrno [a to que se vinha verifica ndo nos exer
cícios :lllle ri orcs, is lo ó, um. dej'icil efetivo nwior 
do qu e o previsto. Conseqü enleJ rH..: nt e, impu
nha-se imprimir ú f'xecução orçan1 entúri:r con
trôlc nwis al ellto c rigoroso, de so r lc qu e se che
gasse ao t'quilíhrio. Se e ra indü;pcnsúvd l'orla
lecer a Hcccita, era também conven iente conter 
os gns los quanto poss ível de ncf>rdo com os l'<'Cll l'

sos do Tcso11ro. 

Os r es ultados corrcspondcr:un aos es l'on;os 
desenvolvidos ll cssc sentido. <:orll L·l'eito, ns :~pu
rações da cxecu<;ão orçam enlúria c x pr'Cs~;: ll.ll -SC 

pelns seguinlcs cifras: 

Rcceila npurada . 
Despesa realizada 

Sup<·r<wil ..... . 

Cr5ji 

1.. 91.(). :w 1. ~02,20 
1.. 876. tl!l (i. 00:),70 

;~n . R1 5 . 7!JG,50 



-111-

Devemos ass inal ar que, nas opcrn<;õcs orça
mentárias, Joram incluídas as r efer entes ú Hêde 
Mineira de Viação, que acusou um dej'icil de cen
to c oito mil hõcs de nuzeiros. Como c i IH.JÜ Cn tn 
por cento dêsse de j'icit são de responsn llil idn de 
do Esta do, a execw;ão on;mnentúria foi agra vn da 
em cinqüenta c quatro milhôcs de cruzeiros. Não 
fôsse, pois, n situa ção de desequ ilíbrio q ue, por 
circuns lfmcias vúrias, aioda perdura na trucla 
ferrovia, ted:.llnos apresentado um supcrauit de 
93 Jllilhõcs de cruzeiros. 

Devemos co11siderar 0s tc resultado COlliO al
tamente protnissm·, porque se oh .i cli vo u a tra n
sição do reg in1 e de de / i!·ils p:.1r;1 o de sllj)('rauii . 

Scrú fúci lmen lc compn•ndido o q uc v xigi u de 
permanente ~lknçã o , dt· con li nwH io cs l'<\rço <' de 
efe tivo contrôle, 11a exeew:ão orçmn eutú r i;1 , para 
se atingi r o ob je tivo colinwdo. Foi indispcnsúvel 
usar de severidade na ~ 1 plicn ção dos rceursos de 
tesouraria , co tnpulsando dia a dia as suas possi
bilida des, de modo q ue 11 ão se perturlw ssc o an
da mcHio dos serviços públi cos nem se es torvasse 
a realização de ohras c m cllwrnmenlos 11wis ur
gentes c n cccssúrios, mas, igualm ente, ni\o se des
pcndesse além dos lilnites das di spo11ihilidndcs. 
E, fcliznl cntc, em lodos os sccfores d:1 ndminis
trn ção se poderú no t:1r dese tl volvitn cn!o lHil'llWI, 
a pnr de Clll(H'CelHiitn cntos des tinados a promo
ver o rccrguitn enlo econôn1ico de Miiw s c :1 m e
lhori a das co1Hli<;·õcs ge rais do Estndo. 

Dívida Públita 

.Jú tivemos ense JO de ex por ú Egrégia As
scmhléia Legisla tiva o es tado da dívida púbJica , 
que vem a umcnlnn do sem prc c de modo i mpres-
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sioJ!<lllle. O :1\lllH'llÍO vcril'ic:ulo uo tp i< t!l'i (' nío de 
1917 a J\):)0 monlou ;1 Cr~r 2.7;)0.782.71/l ,íiO, o que 
dú, aprox imad <J I)l(·I)[L: :1 lll éd ia de mo lll illJúeS de 
cruzeiros por a110. 

Em :H de d ezembro de 1\l:íO o tolul da Divida 
do Estado elevava-se a Cr~ :un:->.~12 . !>:~:~ , 10 , con'
forme csclarcccn1os en1 .i\lc nsagc m <lnkrior. 
Em :H de dezembro de l\1:)1 o s<'ll n 1onln ntc ntin
gi u C r~ I _;)\I;U~2:L;nG,80, :1ssi tn di s lrihu ídos : 

Dívid a Ex terna ... ... . . 

Dívid:1 Consolidad:1 Inlcl'lla 
Dívi<ln Flu tuante 

TOTAL 

C r~ 

7:\' 09'7' ü28,30 
2' l(j l '!l'i7 '070,90 
1. Kí;). 732. Gi37,GO 

1 . 3!);). 827. 33G,80 

Qu anto ú Dívida Externa, qu e era de Cr~ 
l1U)27.!}H,80 em H)-17 c atingira Cr~ 10H.G12.790,50 
em Hl;)O, comprov a-se q ue se ope rou Ullla 1·cdw;ão
de Cr5fi :3:L -1-1:) .1{)2,20 110 exercício de HJ5l. 

No que se refere ú Dívida Fuudad;1 I11terna, 
o attm c nto ve rifi cado foi d e Cr~ 22;).221.:)(i;),110, 
hu s tanlc llll'llor do que a m édia Holnda 110 t{lla

lril'Ilio :111tcrior, q ttc se :q>rox inw va d1: :JOO milhões 
d e c r uzeiros, por exe rcício. 

Não ohslalltc <tS Jiquidat;ões _j ú p rocessadas, 
cUlllfH'e-nos acentuar t[Ue a Dívid<l Flutuante 

aindH :J vulla d<'nw s i:~d :~mentc no pa ssivo do 

E s ln do. 
Essa Dív.ida itnpor fav: t c 111 Cr!j\ 1.Hi!l.:í 17.2:}7,4.0 

un :n de dezc tnhro de l!l:iO, sendo de Cr$ 
1. 85:í.7:)2 _():~7,GO e n1 :a de dezemb ro de '19:>1. Veri
fica-se, pois, H lll a ltnl eJlto d e C r~ :)8(i.20;) .. 100,20 
n o último exercício fi n a n ceiro. J~:sle nutllento, 
contudo, Hão corre inteiramente ü co n ta do atual 
Govêrno. No p eríodo de um mt·s, a D ívida Flu-
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tuan tc foi n'!yavada em Cr!); 1G8.'i\)1 .313,70, con
fornH~ o seguinte confron!o : 

C r~ 
Divida Flutunntc em :H/12/ lD;)O 1AH~l . :íl7.2:~7,10 

Dívida Flutuante em 31/l /1D:)1 1.f\:m.: llUiS1,10 

Aumei JÍO no m ês de j mwi m . . Hig . '7~) t.:3 13,70 

Nos onze meses da atuai admÜJislração do 
Eslado o aumento fci, podanlo, de Cr5ji . . .. 

217 . -111 . 03G,i)0 . 
Seria desncccssúrio !.:firmar que o problema 

da Dívida Flutuank sú pod(:rú ~:cr n·solvido pela 
ado<:f o de uua das sc;~uinlr•s JH;nlw~: fin:mceirns: 
rcsgalú-b com s~lldo;; <m:amcntúrios acumulados 
élll sucessivo~; exercícios e;u tran:;hnnú-h c.·m d.í.
vidn :-cé:,·~:l[Ú .'<:: :t iunu) prazo, mz·diail!C :~ coloca
(10 de :1p/lliecs ll'l llHT··ado de fltulo~; . 

Qnanlo ü p1 illlcinl modalldnde de pa:~~u I til
to, devemos ser objetivos e sinceros, conrcssamlo 
lcalmc1 te a impossibilidade de acum ular sa ldos 
orç~lllH'Jltúrios s li'icicnies p~1ra a coh<'rlu r a de tilo 
vullosos compromissos. l·~~;sa solw;-~'io seria exe
qü ível se o Govl:rno cousi<lcrassc uuilater:lhnc níe 
os prohlemns adminislnd1vos, dci.":mdo de nlcn
der aos intcrêsscs de nalm'CL:a cole tiva, com o ob
jetivo único de acmnular fllndos p~:ra 1iquidat;ão 
de compromissos que, em grande parte, .:c ol'igi
narmn de despesas improdutivas . Não se coadu
na com o inêerêssc da coletividade êsse cril{:rio, 
porquan to perturhal'ia o ritmo de desenvolvi
m en to econômico do Eslado. Por isso, pa n:ec-nos 
que deveremos contentar-nos com o Ct[llilíhrio or
çmncn l:úrio, sem esperm· ~;aldos positivos que pos
smn compensar os pesados onns de exercícios an
teriores que vêm sohrccarregando o Tesouro . 
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O problema da Dívida Flulmmtc só poderú, 
pois, resolve r-se adequadamen te media IJ te a apli
cação de recursos extra-orçmnentúrios, ou se.i a 
pela colocação em Bôlsa de títulos da Dívida )ú
blica . As coudiçõc::; a tu ais do merca do uão per·· 
m item, entretan to, operações de vulto, de modo 
que somente por etapas será possível a trai sfor
mação de Bossos compromissos exigíveis ú vista 
em uma dívida a longo prazo. 

Além das medidas adotndas para nonnali
zar a execução orçmucutária, o Govêrno tomou 
outras providências a fim de minorar as premen
tes exigibilidades de tesouraria. Neste sentido, 
.autorizado pelas Leis númer o 29, de 1947, e nú
mero G09, de 1950, realizou no Banco do Brasil 
uma oper ação de crédito na importi'mci a de Cr;J; 
400.000 .000,00 classificada como recei ta extra
orçamentária. Parte do produto dessa operação 
aplicou-se na integralização do capital em ~u;õcs 
qt c o Es tado subscreveu nas Companhias de Ele
tricidade e o rcsbmtc r eservou-se ú liquid:1<;ão de 
compromissos vencidos, pendenles de pngumcnlo. 

Com essa dispon ibilidade, acrescidn de recur
sos orçameutúrios c ou tros foram pagos c normali
zados os seguintes compromissos: 

Cr$ 
ChC<[ll CS ma rcados a ca t·go da Cn ixa Econôm ica 210.017 . 02·l ,S O 
Conl ns tle fq rnect dores de ln nle1·ial e presta (·fio de 

.' t' I'Yit:os de (•X f'I T Í t i os <J n( c.:r io res ·J7().12G . QSO,,;o 

nes lilu içõcs de drp•ís itos fi !l . 7'17. 5G3,50 
Vcn cinH• ntos vm nl!·aso de <!Xrt•cíc io.· ;mlerirncs . . ·16. 7211 . G:W,GO 
.Tlll·os de apó lices de exercíc ios ante ri ores . . . . li ,l. 818. 000 ,00 
Fornccj 1ncntos de exerci cio de iU51 31 J. 77 :~. 308)30 
Cnm promi sso,; hancú 1·i os l iqui dad os c r l' form atlos 5(J :l .2ií0. 727,80 
P I'Oll l i s ~6 ria : rcsgatndn: e r cf'ornlrHJas . . 8!)U . AiO. 20:l,UO 

O Govêm o dcspcudeu com o Serviço da Dí
vida P úbli ca a p~1 rccln de ceu to e ein<[Ücnta mi-
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lhõc.· de cruzeiros, o que representa 7,7% da Re
ceibl do J·:stado . 

i\ diferença entre o Ativo c o Passivo - "Pas
sivo a Descoberto" - vinha aumentando na base 
llH~d ü1 anunl de 2GO mi lhões de cruzeiros. Em 
1 \l:->1, f•sse aumento foi a penas de 18 milhões de 
cruzei ros. O decréscimo, é, sem dúvida , eon se~ 

qii f·nc ia das operações financeiras do exercício, 
.i ú referidas, sôhre o patrimônio, cu .i o deficit, aliús, 
só poderú ser regularizado em definitivo median
te novas inversões a se efetuarem nos exercícios 
suhseqüen tes. 

Situação patrimonial 

OhscrYou-se sensí vel aumento dos valores ati
vos, o que (•, ev idcll !nncu1c, rcsultan lc de in 
\'Cl'SI-H.'~ rea liz~tda s durante o exercício c qu e se 
incorporaram n o Ativo do Estndo. 

Os bens ativos somnr:11n, em :n de dezembro 
<lc lH;)l, o total de Cr~ :L:nO.OG1 .L117,üO, assim 
discriminado : 

Cr$ 

Ht' ll S l1ll il\' I'Í S 7ó I. 28!1. RnO,OO 
Ht'lls ~,,;, . ., ;, . . 211i.!l7R.S7n,tiO 
Bl'ns clt· l'\ a t tll 'l'za Intluslri:l l 7 1:l.ü70.:.11,00 
TI'IT:ts lll' vn lnlas 11G.O·I:i.!JG.J,ií0 

Almoxari f':tll" Cnn l :l!i . :!O!J . . J%,50 
V alon•s do E s lntlo !i!l l . 51i2 . . Jü :l,Rfl 
Cré·tl i los do E s latlo !i71 . !l12.ií71i ,70 

Sn Id os do Es tn rlo 2lill. :l:l8. l)(i;,,no 
Coulas Trnns i lú ri as ;,:! .ll 53 . ü!iii,OO 

:!.310. Olil . . J.1 7,00 

A tnnf'n ln 

C 1 · ~ 

20.01li.I OO,OO -

2:1. :!87 .. 12!1,00 + 
!J. 27'7. 8:í ii,OIJ + 

n. 0:1:! . o2:1,20 + 
357. 1 !10. 80ii,ú0 + 
12 ·1. 711 .2S:l,70 + 
55.71i~. :ll il,lll + 

;;;,n. 278 . c,;,u,:Jo 

Hcssalta do quadro supra mn aumento de Cr$ 
fí;)!). 278. GbG,:lO no valor dos hcns ativos do Es ta
do, durante o exercído de 1951. 
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Política tributária 

.Tt:t assinalamos que o Govêrno procurou, pri
mei rn meu te, conhecer a realidade da sil.uaç.fío tri
hutúl'ia para (rue, em tempo oportuno, fôssem so
licitadns no Legislativo as providências julgadas 
necessúrins. 

Com base no estudo dessa renlidade, foi ela .. 
horado um projeto, que veio a transformar-se na 
Lei n.') 7GO, JJO qual se sistemalizar~nn normas re
lativas ú fi scalização c arrecadação de rendas, 
imprimindo-lhes sentido mais uniforme e capn 
de garantir melhores resultados na aplicação 
prú tica . 

Na l\{ensngem com que encaminhamos o atu
dido pro .i cto à consideração da Egrégia Assem-· 
hléia Legisla ti v a foram condensados o fundamen
to, o alcance c o significado das altcrac;õcs então 
propostas. As providêndm; constantes dêsse di
ploma legal ti veram por objetivo, 110 cmnpo da 
incid l-neia trihniúria, melhor enlro.- :.tmcnto com 
as lJOrnws tradicionais do sistema :tdolado em 
Minas Gerais, constituindo a inovac:fín qu :tse s1',_ 
mente n1 edidas de carúlcr fiscalizad or, no pro
pósito de nl.ualizú-la s . 

A Lei Jl.'! 7GO, no tocante no impôsto sôhre 
vcud:1s c con:ügnac:õcs, por exemplo, pr:\ticamen
le nada inovou quanto ü imposi<;ão dêssc tribu
to sôhre a massa de COlltrilmintes, mantendo-se 
as clússicus categorias dos que a êssc impôsto se 
su j citam, a penas a lua lizando princípios r ela ti vos 
ú e fe tivação da cobrança e ú responsabilidade 
pelo r cspcdivo pagamento. 

Na parte relativa ú taxa de recuperação eco
JlÔJllic~t, a Lei em aprêço elevou de 0,~% a inci-
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dência da mesma, vinculando, porém, o aunlcn
i:o c,· igido :\ rullização de obras de indiscutível 
inl c rê:;sc coletivo : 4/H ao fundo de eletrifica<;ão, 
:J/11 :'ls obras de pavil!lcnlnção (k rü<lovias c 1/14 
ús obr~1s de cons lrução e pavimeuia<;ão de cmn
pos de pouso . A afetação da receita assim oh lida 
foi dcvidn mcute justiUcad a na mensagem que ti
ve :\ honra de enviar ú Egrégia · Assembléia Lc
gi~;1ativ~l , JW oporíunidade de apresentação do pro
jeto mllerionncHic mencionado . A deslina~:ão 

expr<'ssa c iw lesviúvcl dessa ma joraç.uo visa a 
assegurar n re~ 1 li zação de um p rograma de gr~m

des oJH·as que, de outra fonu a, 11ão podcda ser 
finan ciado, nas presentes eirnmslflll cias . Parc
cc-llus que a at ividade ~Hlm in i :~ lt·a liva não deveria 
ser par alisada ou r cln rdnda pela inccr lcza quan
to ~ws meios de a<:fío, Jlfll que C<i uiva lerü1 a cs loi"v a r 
o p;·ogrcssq gcr:1l de Minas . 

i\ lrnvt''s de dm1s difcrcuks modalidades im
posi tivas d c~sa taxa- 2,80 % e '1 ,20~1c - procurou-se 
comlwtcr form a ·· de evasão c soncnação de ren
das (Ill C cons liluiam prohlcma fiscal de c\ridente 
grav idad e, dadas as peculiares condições de Mi
nas como Estado m editerrâneo c os meios de cs

·.coamcnto de sua produção. 

Atualizou lmnbém a 111 csnla Lei n.0 760 a 
Jw sc de i nci<lênci a d a ta xa do café, conferindo
lhe ca rútcr m óvel em função das oscilações do 
pr ê<;.o do produ to, o que signifi ca m elhor e mais 
racional distribui ção de ônus lributúrio, visto que 
grava mais o produto de tipo superior c, portan
to, de prêço mais elevado, baixando à proporção 
que decai a (rualidad e diminui o valor da venda. 

Igualmcu te, foram r evis tas c distribuídas as 
.taxas rodoviárias tendo-se por finalidade fazer 
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dcs:~p~n·eccr a inj Js liça d e se taxarem quase n a 
mcsmn base os veículos leves c aqu(~lcs que oca
sion am maior desgas te da s es tradas, obrigando 
a mui to m aior despesa de conserva<:iio. No to
cante ú taxa d e !rês centavos por passageiro-qui
lôme tro, exigi vel dos veículos de transporte cole
tivo c qu e pela primeira vez foi incluida em Lei 
trihutú r ia minei ra , o GoYêrno julgou preferível 
promover, antes, uma cuidadosa regulam entação, 
concluindo que, para tanto, provàvclmcnlc se 
tornarú n eccssúrio alterar o próprio texto lega l, 
para o qu e, oportunamente, dever{í ser encaminha
da proposta ao Legislativo. Em vi rtude do ex
pôsto, não foi iniciada a cobrança do n ovo ônus. 

Ao lado d essas provid ência s rechnnadas pelo . 
legí tini o intcrêssc fiscal, a Lei n.~ 760 estabele
ceu a isenção d e pagamento da taxa de recupera
ção econômica q uanto a vúrias opera<Jíes desone
radas do r ecolhim ento do impôs to sôhre vendas c 
consignações, atendendo, ainda, a diversas rei
vindicações das classes produtoras mineiras, cs-· 
pecia lm cn te no atinente ú unif'ormiza<;lío du pe
nalidade fiscal c ú redução d e multas. O total da 
carga tl'ihutúri :~ mineira , que grava o prt' c;o da 
m c rc;Hioria Oll produto vendido, comparada tão 
súmente com o Ílllpôs lo sôbrc vend~t s ( ~ consigna
,.i)es cobrado nas Hnidadcs federndas intc ... rnnlcs 
~ h 

d:~ regi:J o geo-eco nôm ica a qu e pertencem os, 
mant eve-se ainda infer ior. 

Proposta orçamentária para 1952 

A clahor nçlío do or <_'am en to hú de ser, sem 
dúvida , mais do que mero alinhameulo d e es ti
nwti vas dn receita c especificações de despesa s. 
TtHins as nações procurm n melhorar os m étodos. 
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de formulaçi"io on:am entúria, sendo que alguns 
pa íses, além de órgil.os técnicos iucumbidos dessa 
ta refa, ai uda recorrem a comissões de peritos t!Ue 
examinam os diferen tes aspectos das p ropostas or 
çamentúrias. 

E' óbvio que orçamen to hem clahorado, indi
c:mdo muito ~ l p roximativamente as estimativas 
de r endas c dist r ibu indo conYcnicntemente as do
la t;ões da despesa, facilita extra ordin~\riamente a 
e,·ecução orçam cnlflria, con tribuindo dessa for
ma para nwior normalidade financeir a . Verifi
ca va-se, port'~m , que se procu rava ajustar as pre
visões de receita aó mo ntan te dos gas tos, a fim de 
obter C(f i.ii líhrio orçamen túrio qu e se tor nava, por 
isso, si nqllcsmcnlc a parente. Acontecia tambérn 
(l\ le a eonsigtw(Jío de verbas aos difer entes servi
(;os c ór~~ãos da adminis tração pública não obede
c i:~ a cri térios seguros, do que r esulta va insu ri
ciêncin 0 11 excesso de dol<u;ões para ocorr er às res
pect ivas d es pes~1 s . CmJse(IÜentemen te, im punha
se a abertura de créditos adicion ais no decorrer do 
exereício fi uaneei ro, o crue des figur ava o orça
m ento norm al. 

Na claboraçuo do orçamen to do Es tado, o 
p rocesso tradic ional mente adotado na fi xação da 
despesa consis tia clll r eun ir c a rl icular as pr opo:.>
tas pa rei ais dos d i f cren tes órgãos da Administra
<; ilo, organizadas pelos r espec tivos Serviços de 
Con tabi Udade . 

Essas propostas pa rcw ts, dns qua is dependia 
a boa ordem do orçam ento, eram , en tr etanto, ela
boradas por m eio de cúlculos aproximativos em 
que usualmente 11 ão intervinham os Juncionúrios. 
cnearregados da direção dos ser viços . 
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Sem elemento. · para atp.dlniar consciendosa
mr_:nic da suficiência ou in.·ul'iciência das do l:u_;ões 
solicitadas, que não eram dL:vidmncnic ,ius lil'ica
d~Js c fundamentadas, o órgão ela JOrador da pro
posta geral limitava-se a levantar os quadros da 
fi xtH:ão da DcsJH'sa c os de esiirnativa da Ilcccita. 
Do confronto resultava, quase sempre, um volu
me de dcspc!ias muito st1perior ao pred11to <ln ar
r ccadtu(ão prcvisia, o que conduzia à redução de 
verbas c ú nwjonu:ão das rubricas da Hccci la, no 
intui to de estabelecer equilíbrio do orçamento . 

Procedia-se, contudo, ser compulsar todos 
os dcnlclltos informativos que servissem de base 
ús modifica(;õcs, res tando, pois, ao órgão elnho
r ador da proposta orçarnenlúria submeter-se ao 
CS(JUCma das cUras que l)a,'savam, assim, a cons
tituir as rubricas da receita e da despesa, no exer
cício seguinte. 

Da imprccisuo do processo da previsão or
çam culúria é indicc expressivo o ca udal de cré
ditos adiciona is aber tos durante o exercício finan
cei ro, pelo (lllC o orçamc11lo deixava de corres
pon der ú ~u a finalid ade de lei de meios e de fixa
ção dos gas tos p úblicos, (IU C devem sce co11t idos 
uos li n itcs dos recursos normais previstos. 

Omitiam-se dotações para serviços c cncar
o·os obri!!atórios do Tesouro, tais como a cou tri-:-:. . , 

lmição do Est ado para o Ins tituto de Previdência, 
(lccorrcntc de lei, c os recursos destinados a n ten
d er aos ser viços de juros da dívida flutuante, am
hos vultosos . O pdmeiro dêsscs encargos corria 
ú conta de crédito especia l c o segundo era atendi
do por meio de operações ex tra-orçam cntúrias . 

O orçamento deixava, portan to, de espelhar 
a r calidud e admi nistra tiva do Estado, além de 
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~tlcntar con lra preceitos con :;agr~1dos JW Cmltdi

tuiçilo. 
O Govênw ddccminou, por isso, tJlle se intro

duzissem Jllodiric~H.:Ões no processo de elabora
ção or<;amenlúria pata obviar os inconvenientes 
met1cionados . 

I<:ssa !arda foi n~alizada pela Secretaria das 
Finanças c a propo.-ta o ·ça1 1cutúria para o cx.er 
<:ido de 1932, 'Ilte oportuuamente submetemos ú 
con ·idcração da Egrégia Assembléia Legislativa , 
foi clabornda soh o novo cótério, em (JUe não hou
ve a preocupação de falso elruilíhrio entre Hecei
ta e Despesa, nnles, pelo contrúrio, se procurou 
rer!etir a verdadei ra siluw;ão ccollÔJ n ico-fin ~lll 

ceira , ussi11 1 como dclim.: ar o programa de tralw 
lho que o orçamento deve e"·primir . 

De aeúrdo com as JtOYas nornws foi apresen
tada a Pro!lOsta Orcam cn l:\ria à E<5n:·~•ia A ·sem-

~'< b t..J 

hl<~·ia, que se transformou na Lei de On:mnen to 
IL '' 77'2, ficando cs lilllada a Hcccila un Cr~ .... 
2 . :>71 . 072 . GOO,OO c sendo fixada a Despesa em 
C r~ 2. 782 . 5:H . 01G,:30, para o exercício de 1952. 
O dc/icil previs to na imporWncia de Cr~!i . . ... . 
2ll.IJGl . 3lG,:30 decorre, não só da inclusão na 
Despesa de enca r gos que nlé então não vi nh am. 
sendo consignados na lei de meios, nws tnmhém 
dn rces lruturn <,~ão dos quadros c vencim entos do 
f uncionalismo público, pois no exercício de H)G2 
p assa r am a ser pagos os GO % do num ento conce
dido. 

Societé lmpex 

Foram levadas a feliz conclusão as nego
dações iniciadas no Govêrno que nos antecedeu 
e que retomamos, dando-lhes prosseguimento. 
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Os enleJHlimenlos propunham-se a estabele
cer modalidades de uma colaboração que pos
sibilitasse ao Es tado de Minas Gerais adq uirir, 
na França, vários materiais e etJUipamentos in
dispensáveis ao progresso da economia mineira. 

Para êsse fim foi enviada à França missão 
chefiada pelo O r . José Maria Alkmim, Secretá
rio das Finanças, ,que conseguiu levar a bom 
têrmo tais negociações. 

No decurso das negociações estudaram-se os 
múltiplos aspectos da operaçi.'\o, no intuito de 
atender aos interêsses de Minas no concernente 
às bases e fórmulas de fin anciamento, bem como 
no que se rdere à seleção dos materiais de maior 
utilidade, para o desenvolvimento da ecoiwmia do 
Estado e para aparelhamento de órgãos de assis
tência social . 

Essa ilustre Assembléia já tomou conheci
men to do assunto, quando tivemos a honra de 
submeter à sua aprovação o instrumento Ja Con
venção entre o Govêrno do Es tado c a Socicté 
Impex, pelo lllle os dignos r epresentantes do povo 
j á se acham perfeitamente elucidados . 

A referida Convenção foi celebrada ad re{ e
r endum dessa Egrégia Assembléia c do Senado 
Federal. Com r efer ência à alta Cúmara do Con
gresso Naciona l, suscitaram-se dúvidas quanto ú 
p ertinência de se r subm etida ao seu pron uncia
mento a mencionada operação. Po r natural es
c~·úpnlo , entendemos que o Senado Federal devia 
manifestar-se, pelo que lhe env iamos, por ofício 
de 14 de dezembro de 1051, todos os documentos 
atinentes à Convenção com a Socicté lmpcx. 

O Senad o Federal decidiu (JUe a operação in
dependia de seu .pronunciamento, podendo, por-
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lan lo, ser concluída em definitivo para entrar em 
vigência, uma vez <fUe estavam preenchidas tôdas 
o\s fc n w1 Lidades essencia is . 

Por est:.J. operação, a Societé Impex .propõe 
proporcionar facilidades de fi na nciamento para 
aqu i si~_;ão na França de material indust ria l até o 
con lrav:llor de vinte milhões de dólares (US:P .. 
20 . 000 . Oüü,OO), sendo a ·compra dêsses m a tcriais 
!'ci ta de conformidade com os preços da concor
rência internacion al. As condições de pagamen
to são perfeitamente razoúveis, consoante já tive
mos ensej o de ex por aos dignos representantes do 
povo. 

Uma comissão de técnicos foi especialmen te 
incumbida de veri fi car e indicar quais os ma te
ria is de maior utilidade c im prescindibilidade q ue 
a in dústria francesa es tú ca pacitada a fomecer e 
que são abra ngidos pelo seguiu te esquema : Pe
llllcnas e médias usinas hidrelétricas ; fúb ri cas de 
aduhos e inseticidas ; fúbricas de óleo de algodão; 
fúhricas de cilllcnlo; materiais de obras públicas, 
m a teriais de const rução c conservação de estra
das e de cam pos de avia ção; materiais de labora
tório e de e{IUipamcnto hospitalar; m úquinas 
agrícolas . 

Certmne ntc, es ta operação p ermitirá a Minas 
adquirir ma terial c equipamento em excele11 L~s 

condições, quer pela ljtwlidade, quer pelas facili
dades de pagamento . Cremos, portanto, que nos 
devemos felicitar pela sua feliz conclusão. 

Caixa Econômica 

Integrada na política econômica e financeira 
do Govêrno, a Caixa Econômica do Estado de 



Minas Gerais desenvolve uma a tuação pre.~ln nle, 

quer ri nand~uulo o pctlltcno agr.icullor, (lliCl' a u
xiliando os Mu n icípios na realização de !>er ·'i<,:os 
de inlcrêsse coletivo, o que, p1>r ;êzcs, pelo eleva
do custo, excede as possibilidades onlillúrias das 
Prefeituras . 

Dêssc modo, estende-se a lodo o Estado a 
nrão da Caixa Econômica, distribuindo o crédito 
onde êle mais se faz necessário. 

Por sua Carteira de Penhor Hurnl a Caixa 
manlcm um convênio com a Associação de Cré
{lito c Assistência Rural (ACAB), que lhe permi
te levar assistência financeira aos pequen0s p ro
d utores ru r ais, o tJUe se realiza concomi tantemen
te com a assis tência sanitária c social . 

Ncs la modalidade de crédito, fo ram .a tendi
dos 430 agricultores distribuídos pelos seguin tes 
~r unicípios: Alvinópolis (3'1) , Belo Horizon te (1 ), 
Corinlo (77), Curvelo (52), Elói Mendes (20) , La
goa da P rata (:35) , Matosinhos (:H) , Ped ro Leo
poldo (23) , Santa Luzia (1), Tr ês Pon tas (2D) , 
Uhú (1 0!)) , Varg in h a ( 1 :>) , operaçiícs (ll\C impor
taram no lo tal de Cr~ 7 . 770. '100,00. 

Carl eir(.(' ele Empréstimos -- No exercício de 
19;)1 foram bcncl'iciadas, com emprés ti mos para 
execução de obras públicas, 72 commws, lo tal i
zmH.Io os financiamentos Cr~ 73 .1~3 . 152,90 c 
sendo atendidos os seguintes Municípios : Capitó
lio (aquisição de motoniveladora) , J a botica tubas 
(serviço de fôrçà c luz), Estiva (aquisição de mo
toniveladora), Conceição Aparecida (aquisição de 
motoniveladora), Cacté (antecipação de recei ta), 
Ituêla (antecipação de receita), Mulum (aquisi
ção de trator, Conselheiro Pe na (serviço de 
água), Ia pu (.aquisição de motoniveladora), Cús-
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sia (~qu isição de motoniveladora), Bambuí (aqui
si<;.ão de máquinas), San ta Margarida (antecipa
çüo de r eceita), ,Dores do Indaiú (aquisição de 
motoniveladora), Cascalho Hico (antecipação de 
recci la;, Delfim J\Ioreira (antecipação de r ecci
Lu), Pocr une (serviço de água), lnhapim (aquisi
ção de motonivelador a), Ervúlia (antecipação de 
receita) , Viçosa (a ntecipação de receita ) , Viços.a 
(sc rvi(;o de água) , Aimorés (ser viço de ele trici
dade), Pocrane (ser viço de água), Boa Esperan
ça (serviço de água), Sl:rro (serviço de água), 
Manga (serviço de úgua ) , l\lar de Espanha (a qui
sição de máquinas) , Cu pcliuha (fôrça e luz), Haul 
Suares (at1uisição d e lra lor), Uberlâudia (aqui
sição de máquinas) , l'vla leus Leme (serviço de 
úgua) , Arccbur go (aquisição de moloniYcl ad ra), 
Cuimlm1 (úgua c esgô lo), bpu (aquisíçü;; de mà
tJUÍlws), Aiuruóca ( aquisiç.uo de mÚll ninas) , Cr u
zília (molonivd a dora) , Ca ·atinga (serviço de 
úgua) , ltapeccrica (serviço de úgua), Hio Para
m íba (serviço de úg ua), Coromaudcl (scrvi ~~o de 
úgua), Haul Soa re~• (atluisição de tra tor) , Inha
pim (motoniveladora) , Suo Domingos do Pra ta 

(call.:.a•ncuir)), )ell'it 1 Moreim (.motoniveladora) , 
P a los de nlinas (calçamen to), Arcado (mo ton ive-
ladora), Carmo do Pa ranaíba (Usina hid relétri

ca), Serrania (mo toniveladora) , Manlmmirim 
(motoni ·dadora), l gualama (Usin a Hid relétri
ca) , Hio Casca (serviço de fôrça e luz ), 1\larli
nho Campos ( abuslecimenlo J c úgna) , Conceição 

do H.io Verde (mo toniveladora), Baependi (ser
viço de úgua) , J equitibú (fôrça e luz ) , Santa Mar
garida (aquisição de tra lor), Pilangui (serviço. 
de úgua), Divino (motonivdador a), Jcquer í 
(i gua c csgôto), Novo Cruzeiro (Usina hídr elé-
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sia ( aquisí~·ão de moiollivcladora), Bamlmí (aqui
si<:ão ele lllá(JUÍuas), Sa nta Margarida (an tccipa
çúo de receita), .Dores do Indaiú (tHluisi"iío de 
nwlonivcladora), Cascalho Hico (antecipação de 
rcct:i ia;, Delfim 1\Joreira ( au tecipação de rccci
Lu), Jlocnmc (serviço de úgua), lnlwpim (<t<JUisi
ção de moton iveladora), Ervúlia (antecipação de 
rcccila), Viçosa (antecipação de receita), Viçosa 
(sc rvi ~,_~o de úgua) , Aimorés (ser viço de eletrici
dade), Pocnmc (serviço de água), Boa Esperan
ça (serviço de água), Sêrro (serviço de água) , 
li'.iauga (serviço de úgua), Mar de Espanha (aqu.L
.síçüo de múquiuas), Cupcli iJlw (fôrça c luz), Haul 
Sua rcs ( <Hluisi<;:lo de ira lvr), Ubedún dia ( uq ui
siçüo de lllÚ(lUÍuas), Aia teus Leme (serviço de 
úgua), An:elmrgo ( WJUisiçüo de moioni veJ ad 'r a), 
Coim1Jr;l ( ú;,;ua c esgúto), la pu ( aquisJçü0 de mil

(lUiuas) , Aiuruóca (aqui.si~~ão de múrl uüws), Cru
;dlia (motoniveladora ), Caratiuga (serviço de 
úgua), liapccerica (serviço de úgua), Hio P.ara-

111. ílJa (scl'viço de úg ua), Coromaudcl (ticrviço de 
úguu), Hnnl Sonrc:; (aquisição de tra tor) , Inha
pim (motoniveladora), Suo Domingos do Prata 
(cal~· a rlcll i o), Dclfi1 1 Mor cir.a (.mololli vela dor a) , 
Paios de ;din m; (calçmucu lo), Ar cado (mo louivc
Jadora), Cunno do Parmwíba (Usina hidrelétri-
ca), Scrra11 ia (nw to11ivcladora) , MaH1nunidm 
(motoniveladora), Jguatama (Usina Hid relétri-
ca) , Hio Casca (serviço de Jôrçu c luz), l\Iar li-
nlw Cn!llpos ( ahastccimcu lo de úgun), Conceição 

do Hio Verde (motonivcln do ra), nacpcudi (ser-
viço de úgua), .Jcquitihú Uôrça e luz) , Sanla Mar
garida (aquisiçüo de truior), Pi taunui (serviço . 
de úgun), Divino (motoniveladora) , Jequeri 
( úgua c csgôto), Novo Cruzeiro (Usina hidrclé-· 
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lrica), Vic;osn (motoniveladora), Eugenópulis 
m1uisição de tr.a lor) , G11i ·icema (mo ton ivelado
ra) , Campina Verde (aquisic:ão de trator e di
versos serviços), Caxambú ( sc rvi~:o de eletrici
dade ), Ubcrlftudia (úgua e calçamento) , Minas 
Novas (serviço de fôrça c luz), Silvestre Ferraz 
(motoniveladora), Abacté (mo tor Diesel ) e Gua
x up6 (diversos). O montante de openu;ôes as
sjm se dis tribuiu por f.inaUdades: 

Serviços de úgua . . . . . . 
Scrvic;os de fôrça c luz . . 
Múquinas . . .. . ... . . . . 
Calçamento .. . ... . . 
Anteci pação de receita . . 

Total de empréstimos a Municí-
pios ... .. . .... .. ... . 

C r~ 
t10 . 21 o. 200,~0 
12 . G7i'>. 000,00 
12 . 370. 21l l,8(J 

G. 105 .490,:30 
l . 7G2 . 217,GO 

7:.3. 123. 132,HO 

Carteira dr• /)ep()silos - f: a seguinte a dc
monst rn<;i'ío dos Saldos de Depósitos: 

Em 31 -12-lUi>O . ... . .. .. . 
Em :30-(i-1951 . . ..... . 
Em :n -12-1Di> l . . . . 

C r~ 
;~;>(). \)!)(). !t/:~,(i () 

:~72 . o:~tt. om,no 
4(i7 . t:Hi. 0()1 ,70 

V crifica-se, pois, <ru e, con fronlad os os saldos 
em 31-12-1U50 c em 31-12-1!);)1, houve um aumento 
nos saldos de depósitos n::~ apreciúvcl importância 
de Cr:j) l31i.l45 .588,10, o que defin e expressiva
m en te a con fi a nça que m erece a referida uutnr
quia c o seu progressivo dcsc nvolvimcn to . 

Encaí:re - A posiçuo do enca ixe tem sido ob
jeto de m edidas capazes de possibil itar seja m 

I 
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nlendidos pontualmente os correntistas, o que tem 
elevado o conceito da Caixa Econômica, cp.1e se ex
prime pelo cousiderúvel aumento de depósitos. 
É o segu inte o demonstrativo do encaixe: 

Em :H-12-Hl50 .... . . 
Em :30-G-1!>51 . . . . . . 
Lm :l1-12-1951 ..... . 

C r~ 

44 . 8:JG . 52LJ,70 
54 . 2Gl. 8;) 7,30 
()9. 713.220,80 

Hegislou-·se, portanto, um aumento de Cr~ ... 
24.87G . mHi,10 entre 31 de dezembro de 1950 e 31 
de dezembro de 1D:51. 

Resullado econômico - A Caixa Econômica, 
pela sun organização, é destinada a estimular o 
b~'l hif.o de poupança, aplicando seus recursos em 
fi nanciamentos de interêsse econômico c social. 
A aplicação é feita a juros módicos, como regra 
geral, pois esta :mtétrquia não tem por precípua 
finalidade a ohlent,·ão de profit. Procura au
ferir receita suficiente para a manutenção de 
stws obrigações financeiras e administrativas c 
co 1 t secuç~io de seu amplo programa . Todavia, o 
balanceamento de suas contas de gestão econô
mica demonstra r édilos positivos, tendo E:ido os 
seguintes os resultados do exercício de 1951: 

Balan~~o de JO-G-1951 - "Supc
r:t vi t" de . . . . . . . . . . . . 

Balanço de 31-12-1951 - "Supe
ravit" de . . . . . . . . . . . . 

C r~ 

2. 097 .232,10 

2. 7G5 . 8-19,1!0 

Pelos dados que deixamos sumariados é pos
sível reconhecer a magnifica posição da Caixa 
Econômica do Es lndo c a soma de serviços que 
vem prestando dentro de suas finalidades. 
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!nstituto de Previrlênci <.>. 

Apresenta desenvolvimento sen1pre ascenden
te a :tssistêllcia sociu l ao funciona Jismo público 
do Estado, por in l erm(~dio do Instituto de Previ
dência dos Servidores do E ·ta do . Esta entida de 
vin eml>nraçada a sua :lluac:.ão pelo coBsiclcrúvcl 
::!r:1so no pagamento dos compromissos a <!UC o· 
Esl:l<lo ó ohrigaclo. Por êsse motivo c a l'im de 
qu e o fm;filulo cslivcssc lwl>ilitado a desempcllhar 
a ~;u a fun ção assistcnch1l, determinei que fôsscm 
regulndzadas as relações finallcciras entre o Es
tado c essa instítuição . O Govêrno satisfez, as
siln, <.:ol11JH·omissos de cxcr dcios anteriores na im
por! f1ncia de Cr!j) ~O. 410 .599,30. 

Ff)Í criado um novo serviço de assistência, o· 
de An:dlio à Natalidade, em virtude da Lei de 15 
de d( ·zemhro de 19::>1, o qual já cstú atendendo · 
ao fu ncimw lismo . O aumento de limite monetá
t·io dos pecúlios facnHaliYos, estabelecido por Lei 
de 12 de dczemhm de 1~)!)1, visa n assegurar de 
nHuwira mnis mnpla garnnlia futura ~\ farníl ia 
do l'uncionúrio. Procede-se a estudos p:1ra um
pliDr c melhorar os serviços assistenciais do Ius
lilulo, cogitando-se de crbr novas modalidades de 
assisti'' ncia. 

Alnnlrnenle, é de 18.440 o número de sócios 
facultn li vos para pecúlios no vnlor de Cr!j) . . . .. 
9:HJ. mm . t100,00 . No vcriodo de janeiro de 1951 
1..1 :n de maio de 1952, os pecúlios pagos por morte 
de funcionúrios imporlnram em Cr5)) 5. 037.000,00, 
tendo sido pagos Cr!j) l. 217 .258,70 de pensões às 
famíl ias dos funcionúrios. A imporlfmcia dos 
empréstimos rú pidos elevou-se a Cr~ . ...... . . 
H A 7G. 178,00, a de emprb;timos ünobiliúrios a 
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Cr~ :1 Lü5:).349,:.W e a de enlpl'c'slímos hnncúrios 
a Cr!j) 39. 659. 300,00. 

Elevado foi o movimento do serviço médico
hospitalar: 1. 539 doentes internados, M4 inter
nados em sanatórios, 458 intcmados em clínicas 
ncuropsiquiútricas, 4;38 em outros hospitais, 
fl o 25G atendidos nos postos da Gamelcira e Flo
restal, 4 0634 atendidos nos postos do interior e 
710 229 atendidos nos amhulu tórios do Hospital. 
Também o Serviço Odontológico demonstra alto 
rendimento, lendo atendido 3 o 361 clientes o 

O Instituto administra o Hotel de Cura e Re
pouso, na Estfmcia de Araxá, o qual hospedou 
:~o O;):~ pessoas no período mencionado o 



ORDEM SOCIAL 

A manutenção de um clima de paz e ordem 
social que perm_ita a todos os mineiros a realiza
<:ão de seu labor construtivo, tem sido perma
nente preocupação de meu Govêrno, vivamente 
empenhado na adoção de tôdas as medidas ca
pazes de assegurar aos cidadãos as liberdades e 
franquias inerentes ao regime democrático, sob 
que vivemos. 

Com êsse espírito de inteiro respeito às leis 
e instituições que nos regem, a Secretaria do 
Interior, a Chefia de Polícia e a Polícia Militar 
têm entrosado seus esforços, de maneira harmo
niosa, conseguindo realizar, através de seus di
versos departamentos, uma tarefa das mais efi
cientes, cujos resultados se refletem no ambi
ente de tranqüilidHde reinante em todo o Estado. 

As perturbações esporádicas surgidas, como 
as que agitaram a Capital mineira, culminando 
em depredações de estabelecimentos comerciais 
particulares, deveram-se a fatôres fora do al
cance da ação do Govêrno, que, entretanto, se 
esforçou ao máximo para conjurar as causas 
de tais desdobramentos populares, ao mesmo 
ten:1po que tomou as medidas indispensáveis à 
.manutenção da ordem e à proteção da proprie · 
dade privada, conseguindo, com ponderada ener
gia, a res tauração da concórdia social. O mesmo 
se verificou nas recentes ocorrências do Triân-
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gulo muwH·o, em que tmnbém a ação restahele
cedorn da ordem se fêz sentir, pronta e eficaz. 

De outra parte, não se pode desconhecer a 
a Lwu;ão pernwuenle e subterrúnea de elementos 
:m inwdos de propósitos de agita<;ão, a serviç.o 
de idcologi: ts sub versivas, preocupados em so
lapar as bases de nossas instituições ~valendo-se 

de lodos os pretextos c oportunidades para 
m elhor efetivar seus intentos destrutivos . In
tensn e constan te vigilfmcia tem sido exercida 
pebs autoridades sôbre êsses elementos, de modo 
a anular-lhes a ação, parn que se proporcione n 
to<los o amhien te de pnz c de segurança em que 
os mineiros Yão construiudo a grandeza do 
Estado. 

Nilo hú dúvid<t de q ue as crescentes dif icu l
dad es da vi da , esp cciahnenle para as classes 
pobres, oferecem aos elem entos ülleressados em 
fom entar a desordem e a inquietação ensejo 
para sua insidiosa ativid§lde . Nos grandes cen
tros, principalmente, ohserva-sc êsse fenôrneuo. 
Daí qu e nos temos voltado, com a maior serie
dad e, pura o estudo de medidas que visem a ate- • 
utwr essas dificuldades de vida. Assim é que já 
in: tugurmnos um gr:m de restaurante popular 
c1n Belo I-Jorizouk, <l cvcudo r ealizar-se nestes 
pró xin10s dias a .inauguração de outro. Nesses 
rcslnuran tes se proporciona aos trabalhadores 
alimcnla((ão farta c higirnica , por preço acessível 
a todos, uma vez que 11 eninun lucr~ se pre tende 
obter com essa iniciativa. Também fundamos pos
tos de abastecimento nos bairros desta Capital, 
onde são vendidos gêneros alimentícios de pri
meira necessidade pelo menor custo possível , 

- --==1 [) I .J I_ 1 r 1 r · C , 

>.\:I'"I') J' I ") "> 1 1 I , /J ,~ 1 J:::\.,0 
I 
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NP.gócios do Interior e Justiça 

Procurando desempenhar os seus ohjclivos e 
na órbita de suas atribuições específicas, a Se
cretaria do Interior tem dado cabal desempenho 
às suas funções. 

Diuistw Jlldiciária - Das 18 comarcas cria
das pela Lei 336, de 27 de dezembro de 1948, 
que fixou a divisão territorial, administrativa c 
.i udiciária do Estado para o qüinqüênio de 1949 
a 1953, não se instalaram apenas 3 : Águas For
mosas, Candeias e Jacinto. Para essa instalação 
faz-se mistér o cumprimento dos dispositivos 
legais que exigem a doação ao Estado de prédios 
para Forum, prisão pública e quartel do desta
camento policial, construídos ou remodelados 
de acôrdo com plantas fornecidas ou aprovadas 
pela Secretaria da Viação e Obras Públicas . Ins
talaram-se, em 1951, as comarcas de Medina, 
Francisco Sá e Santa Maria do Suaçuí, respecti
vamente a 23 de junho, 23 _de agôsto e 23 de de
zembro, datas essas fixadas pelos Decretos 3. 573, 
<le 20 de junho; 3.596, de 6 de agôsto; c 3.662 

· de 15 de dezembro. 

Por falta de delimitação dos perímetros ur
bano e suburbano das respectivas sedes, ainda 
não se instalaram diversos dos 120 distritos 
criados pela Lei 336. Encontra-se em andamento 
expediente para essa instalação, havendo-se ex
pedido circulares a respeito aos Senhores Pre
feitos municipais. 

Pela Lei 778, de 5 de dezembro, o distrito 
de Chalé, comarca de Lajinha, foi dividido em 
2 subdistritos. A Lei 779, da mesma data, di
vidiu igualmente em dois o distrito da cidade 
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de Cascalho Hico e o distrito de Grupiara, co
marca de Es trêla do Sul. Pela Lei 807, de 13 
de dezembro, foi ainda dividido em dois o dis
trito da cidade de Conceição das Alagoas, co
marca de Uberaba. E a Lei 822, de H de de
zembro, dividiu nos subdistritos de Delfim Mo
r eira e Barra o distrito da cidade de belfim Mo
reira, comarca de Itajubá. Por outra parte a 
Assembléia Legislativa votou e promulgou a Lei 
738, de 2 de outubro, revogando o artigo 18 da 
Lei !)10, de 22 de setembro de 1925, que trans
feria a sede do município e da comarca de 
Pouso Alto para o povoado ou estação do m esmo 
nome . 

Organizaçfío Judiciária - A Lei de Organi
zação .Tudiciú ria do Estado, contida no Decreto
lei 1.630, de 15 de janeiro de 19116, c Decretos
leis c leis que a alteraram posteriormente, foi 
modificada , em 19G1, pela Lei 719, de 10 de se
tembro, que criou, em Belo Horizonte, os cargos 
de Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda Públi
ca, Juiz Municipal dos Feitos da Fazenda, mais 
três Juízes Municipais de varas criminais, Es
crivão privativo dos acidentes de trabalho e as
sistência judiciária, mais três Escreventes jura
mentados de cartório criminal e mais três Oficiais 
de Justiça para o serviço criminal. 

Em cumprimento de decisão judicial inter
pretativa de leis, a Lei 850, de 26 de dezembro, 
fixou os vencimentos dos Magistrados e dos 
membros do Ministério Público . 

Assistência a M cnores Problema que 
reclama constante atenção do Govêrno, vem êste 
procurando equacioná-lo, dentro das possibilida
des, da melhor forma, quer pelo melhoramento e 
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~ l llipliaç:ío dos sel.'viços jú c,· isteules, quer pela 
estreita colahol'ação, <.1uc mantém, com a Socie
dade .Mineira de Proteção à Criança. 

Na Oficina-Escola "Alfredo Pinto", em que 
se ahrigmn cêrca de duas centenas de menores 
delinctücnlcs, de idade .mínima de 14 anos, de
vidmn cn te processados pelos Srs . .Juízes (le Me
nores, foi ampliado o aparelhamento das oficinas 
de sapataria, alfaiataria, mecânica e fundição, 
conser tos de autos c serraria, que vêm dando 
pleno e sa tisfatório rendimento. Além do apren
dizado de ofícios diversos e da assistência médica 
e dentária que recebem, os internados dispõem de 
grêmios r ecreativos c campos de esportes e de 
aulas de curso primário. 

Prosseguem, de igual modo, normalmente, 
as atividades da Escola de Preservação "Lima 
Duarte" c do Abrigo de :Menores "Afonso de 
Morai~;". Providências tomadas junto à Escola 
Superior de Agricultura de Viçosa permitiram 
que orientasse no sentido das atividades rurais 
o ensino, ministrado nos mencionados estabele
'~imcntos. 

Hegimc Pcw'trnciário -- Tendo em pleno 
fund onumcilto suas diversas oficinas, onde os 
reclusos se cxcrcilmn 11a prática de atividades 
<.rue mais tarde lhes permitam, devolvidos à co
munhão social, tornar-se elementos úteis à cole
tividade, a PenileJJciú r in Agrícola de N cves de
senvolve suas tarefas normais, afirmando-se 
cada vez mais como um dos cs tabclecünenlos 
pcllitcnciúrios Jnodclares do País . Na Vila Opc
rúri a ". 'algudo Filho" prosseguem as obras de 
conslrw:iío da Peni tenciária de Mulheres. 
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O Manicômio Judiciário de Barbacena, embora 
não disponha de suficiente amplitude, pois suas 
instalações datam de sua funda ção, hú 23 anos, 
vem também cumprindo satisfator iamente sua 
missão de estabelecimento destinado a observa 
ções psiquiátrico-legais, hospital de tratamento 
de reclusos que apresentam distúrhios mentais 
no curso da detenção e órgão de defesa social 
incumbido da segr egação de psicopa tas delin
qüentes de elevada temibilidade . Providências 
estão em estudo para as reformas c n1elhorias 
que se .fazem nccessúrias em suas instalações. 

Existiam em 1.'1 de j aneiro dês te ano 118 
reclusos, sendo 100 homens c 9 mulheres. Foram 
intemados duran te o ano 75 reclusos, saindo 66 
c falecendo 22. 

Assistência aos lllllnicípios - Dentro das 
finalidades legais par a que foi criado, o Depar
tamento de Assistência aos Municípios vem pres
tando eficaz concurso às Prefeituras Municipais, 
dando-lhes o auxílio técnico que lhe é solicitado, 
sempre de forma crescente. O Serviço de Con
tabilidade, por suas cinco secções, examinou 
2. 959 processos vários, versando sôbre balance" 
tes, prestação de contas, consultas, r ela tórios de 
assistência, despesas a regularizar, orçamento, 
etc. O Serviço de Legislação informou 334 pro
cessos referentes a consultas de quase tôdas as 
Prefeituras do Estado, além ele centenas de 
outras consultas solucionadas verbalmente. 
Sua Secção de Redação e Doutrina movimentou 
3 .991 processos c papéis diversos. A Divisão de 
Urbanismo prestou assistência de engenhar ia a 
27 Prefeituras, fêz 7 estudos e levantamentos; 
elaborou 6 projetos, tirou 9 cópias de plantas 
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cadastrais c lopogrúficas e forneceu pessoalmen
te numerosas informações a administradores 
municipais. Finalmente, técnicos de administra· 
ç.ão municipal, por solicitação dos Prefeitos, visi
taram 119 Prcl'dluras do Estado. 

O Depal'lamento de Assistência aos Municí
pios estuua a publicação de uma revista especia
lizada, prevista no item XVII do artigo 126 da 
vigente Lei de Organização Municipal. A falta 
de tal puhl ica<:fío, o D. A. M. tem procurado 
atender ús suas funções rlaborando circulares 
com sugestões tendentes a orientar e padroni
zar a organização dos serviços internos das 
Prefeituras, ou por meio de avulsos mimeo
grafados, ou com folhetos da "Bihliotéca do Ad~ 
ministrador :Municipal", ou ainda através da pu
blicação de alguns núm.eros de um Boletim In
forrnativo. 

Cumpre salientar a assistência jurídica pres~ 
ta da a várias comunas, algumas com causas já 
ajuizadas e que receberam uo D. A. M. a neces
~úria orientação no sentido da melhor defesa 
dos interêsscs da administração municipal. 

Receberam asssislência administrativa o!l 
seguintes Municípios : Andrelândia, Ahaeté, 
Aguas Formosas, Alto Hio Doce, Araçuaí, Arcos, 
Ataléia, Barbacena, Barra Longa, Belo Vale, 
Betim, Bocaiúva, Bom Jesus do Galho, Bom 
Sucesso, Bonfim, Brasília, Brasópolis, Buenópo
lis, Caeté, Cmuanducúia, Campo Florido, Campos 
Gerais, Canú polis, Carmo da Cachoeira, Carmo 
do Paranaíba, Carmópolis de Minas, Caxambu, 
Comcndador Gomes, Conceição do Mato Dentro, 
Conceição do Rio Verde, Congonhas, Coqueiral, 
Coroací, Coromandcl, Cristina, Crucilândia, Dio-
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nísio, Divinópolis, Dom Joaquim, Dôres do In
daiú, Espinosa, Estréia do Sul, Eugenópolis, 
Fama, Felixlándia, Ferros, Fruta!, Governador 
Valadares, Guaranésia, lbiá , Indianópolis, lpa
l!ema, ltajuhú, Itamhacuri, Itamonle, Ituêta, Ja
l)Oticatubas, Jaeutinga, Januária, Jequeri, Juiz de 
Fora, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Leopoldina, 
Malacache ta, Manga, Mar de Espanha, Matipó, Ma
tozinhos, Miradouro, Montes Claros, Muzambinho, 
Mutum, Ncpomnccno, Nova Era, Nova Lüna, Ouro 
Prêto, Paü1s, Pará de Minas, Peçanha , Pequi, Per
dizes, Pimenta, Piranga, Pirapetinga, Pirapora, 
Pouso Alto, Raul Soares, H.ecreio, Resende Cos
ta, Resplendor, Ribeirão Vermelho, H.io Acima, 
Rio Novo, Rio Paranaíba , Rio Pomba, Rio Prêto, 
Saharú, San ta Cruz do Escalvado, Santa Rita 
de Caldas, Santa Rita de Jacu tinga , San to An
tônio do Amparo, São Francisco, São Gonçalo 
do Ahaeté, São Gonçalo do Parú, São Gotardo, 
São João Evangelista, Sapucaí-Mirim, Serrania, 
Silvestre Ferraz, Tarumirim, Teófilo Otoni, 
Unaí, V cd ssimo, Virginópolis, Virgolândia e 
Visconde do Rio Branco. 

Assistência de engenharia foi prestada aos 
seguintes municípios : Bom Jesus do Galho, 
Carmo do Cajuru, Itapeccrica, Mateus Leme, 
São João Nepomuceno, Sêrro, Tiradentes, Viscon
de do Rio Branco, Campestre, Carmo da Mata , 
Parú de Minas, Ita jubá, Dom Joaquim, Antônio 
Carlos, Ataléia, Abu eté, Rio Paranaíba, Serrania , 
Haul Soares, Uberaba, Conceição das Alagoas, 
Mesquita, Nova Era , Pains, Virgolândia e Santa
na do Pirapama. 

Curso de A perleiçoamento de Funcionál'ios 
Mllnicipai:> - Tem s ido cumprida, de modo satii-
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fatório, a finalidade do Curso, que é a de aper
feiçoar os conhecimentos do servidor público 
dos municípios, para melhor rendimento de seus 
serviços. 

No ano de 1031, freqüentaram o curso 3Ll 
servidores municipais, 9 servidores estaduais, 3 
candidatos e 4 avulsos. No atual período, ini
ciado a 15 de janeiro, es tão nwtriculados e fre
qüentando as aulas 28 alunos. f::sscs números 
deixam claro que a maioria dos administrado
res municipais, infelizmente, ainda não compre
endeu bem a utilidade do curso de aperfeiçoa
mento c o papel de relêvo que êle representa 
para o progresso dos serviços, com a elevação do 
índice intelectual c técnico dos servidores pú
blicos nnmicipais . 

Serviço Rádiotelegráj'ico - Foram. instaladas 
es tações rúdio-tclegr6Jicas, pelo Serviço Rádiotcle
gráfico do Estado, nas cidades de Passos e Manhu
mirim. Para a substituição de aparelhos obsoletos, 
foram adquiridos novos 1 ransmissorcs instalados 
nas estações de l\Iontes Claros, Poços de Caldas, 
D,iam:mtiua c Bocaiúva. O Govêmo Federal auto
):Ú:ou a instalação de uma estação rúdiotclcgrá
rlca em Francisco Sales c sua montagem deverá 
ser feita dentro de pouco tempo. 

Tendo em vista o constante aumento do ser
viço, hastando citar que no ano de 1951 foram 
transrnitidos 4!). 688 c recebidos Gl . ü11 radiogra
mas, apenas pela es tação <lo Palácio da Liber
dade, cs lú sendo objeto de estudo uma r eforma 
complda nuo só do malcriul rúdio-elétrico, como 
nu parte das instalações, sala de aparelhos, 
transmissão, oficinas e almoxarifado. 
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Organização Poli.cial 

Hcspom;úvel pela supervtsao da ordem e lll 

toJo o Es tado, a Chefia de Polícia tem procurudo, 
através das autoridades a ela su bon.lintt<.b :;, as
segurn r especialrncnte as liberdades públicas e 
as fnlmJu ias dcmocrúlicas, ao mesmo tempo que 
dcliva sua .missão específica de prevenção e 
repressão dos delitos . Colll se renidade c cnergL1, 
velnndo pelo exato cumprimento da lei, e gnH~as 
:\ conirihuição que recebe das autoridades em 
Lodo o Es tado, Lcm podido a Chefia de Polícia 
p ·oporcionar o indiscutível alllbíente de ordem c 
(lc ú·'antl üilidade, de paz e de trabalho, de que 
eo1ú razão se pode orgulhar o poYo mineiro . 

·Os dados a seguir apresentados mostrarão 
melhor aos Senhores Deputados a ma rcha dos 
sc1viços nesse importante sector da administração 
estadual. 

Depurlmncnlo de hwestigações --- Como su
pervisiOiw dor de di versas rcpn rtiçõcs do organis
mo policial, que têlll a scn c:n·go investigar os fatos 
rcfercnies ú violação das leis protetoras da vid a, 
dos costum e:,;, da incolumidade pública , de . , o 
Departam ento de lnves tig<.u;ões, apesar das limi
ta ções de p essoa l (.( nwterial com que luiam as de
legacias espedalizadas de Ordem Pública, Scgu
rnnça Pessoal, Fu rlos, Houbos c F a lsificaçõcs, 
Costumes c Jogos, Ordem Econômica c Vigilância 
Geral, rea lizou iutcuso e proveitoso trabalho . 
Basta notar que foram instaurados, em 1051, 
/'80 inquéritos, achando-se em andamento 494; 
foram couclnsos e remetidos ú Justiça 770 e 
c·nviados a uutoridndes do iuterior c da Capital 
outros 1U . Na forma<;ão dêsses processos-cri-
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ine, é assoberhanle o vol ume de expediente, coni 
intimação de milhares de tes temunhas, consul
tas a prontuários, pedidos de informações e 
outras providência~; indispensúveis. 

O Corpo de Segura nça, a que cumpre preve~ 
uir e reprimir a delinqüência, também se res
sente da falta de pessoal bas tante para a execu
ção das múltipbs tarefas que dêle se requerem. 

Departamento ele ldenlificaçuo : - Embora 
inatualizado, com uma organizn ção dada para 
atender a necessidades de há quase cinco lus
tros, o Departamento de Identificação vem pres
tando à administração aprec1aveis serviços. 
Acham-se em es tudo as medidas a serem toma
das para modernizá-lo e r eaparelhá-lo, a fim de 
que possa funcionar de acôrdo com as atuais exi
gências da técnica policial. Como medida preli
minar, foi autorizada a expedição de carteiras 
de identidade em 73 regiões policiais do Estado, 
o que, sôhre incentivar a identificação no interior, 
facilita 8.0S lwbitautes das cidades longínquas a 
obtenção de tais documentos, com evidentes van
tagens para seus portadores c para os arquivos 
da Polícia. 

A seguiu te cs ta tís ti c a <los trabalhos reali
zadas nesse sector especializado demonstra o 
crescente movimento verificado nos seus diversos 
serviços : 

Iden tificações 
26.630; em 1951 

processadas : 
- 30.291. 

em 1950 -

Carteiras de identidade : em 1950 - 9. 372; 
. Clll 19:)1 - 11.793 . 

Identificações criminais : em 1950 - 26.399; 
011 1951 - 30.469. 
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Identificações pelas fichas : em 1950 - 955; 
em 1951 - 1.655. 

Ainda foram expedidos 11.996 atestados de 
conduta e 14 .597 atestados de identidade, fôlhas 
corridas, revalidações de documentos c naturali
zações e identificações espontfmcas. 

Departamento Médico - A assistência mé
dico-dentária-hospitalar prestada a funcionários 
da Polícia Civil c a suas respectivas famílias, em
bora conte com pessoal habilitado e em número 
suficiente, r essente-se de acomodações adequa
das para a manutenção de seus serviços essenciais. 
Mostra-se urgente a instala(;ão de hospital e far
mácia próprios, benefícios que, mediante módica 
indenização; completarão a assistência, tornando-a 
verdadeiramente eficiente. 

Apesar dessa lacuna, foi dos mais signifi
cativos o movimenlo dêsse Departamento em 1951, 
assiin resumido: receitas 9. 661; visitas médicas, 
1. 341; exames de laboratório, 4 . 397; pequenas 
intervenções cirúrgicas, 283; curativos, 5 .022; 
injeções, 8 .117; internações em hospitais, 166; 
operações, 55. 

Abrigo "Belo Horízonlc" - Destinando-se ao 
acolhimento transitório de indivíduos de ambos os 
sexos, adultos c menores, privados de domicílio, 
c funcionando aillda como centro de triagem, 
o Abrigo "Belo Horizonl c" idcnl ifica, examina e 
oferece assistência médica, social c religiosa a 
milhares de pessoas menos favorecidas pela sorte, 
cuidando de encaminhá-las, com a cooperação 
de organizações oficiais e particul ar es, a desti
no conveniente. Possui, à par te, um pavilhão, 
de construção r ecente, destinado ao r ecolhimen-
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lo de portadorc::; de lllhcrculose, que ali agnardam 
('f1C<llninhmnen lo para intcrna~;.ão em sanatório::;. 

Nu secção de embarque ::;ão atendida~, dià
rianJcnlc, dezenas de pessoas, na maioria reti
rantes nordestinos, a que se facilitam os meios 
<le retornarem à lerra natal ou de se encaminh[l
rem para locais de trabalho. 

Em 1951, o número rle nlbergarlos subin a 
2.113 . Entre cafés, almoços, jantares, refeições 
especiais (die las), etc., foram servidas 86 . 4tl~ 

reJeições. 
O Serviço Médico procedeu a 2. 286 exames 

de scleeão . Foram encaminhados a estahclcci-. . 
mcntos hospitalares 2 . 408 albergados. '' 

O Serviço Social atendeu a 2~357 pessOas, 
sendo encaminhadas a estabéledmentos especia
lizados 317; a suas famílias, 58 e, a empregos, 
também 58. O Serviço de Embarque encami
nhou a des tinos diversos 6 .861 abrigados. 

Guarda Civil - A fim de aparelhar essa 
corporação e dar-lhe os recursos ncccssúrios 
parn melhor serviL· it ordem pública c social, 
p roeur<llllOS ::;anar, de in i cio, a grave dcficiêu
cin de pessoal, que lhe dificultava o desempenho 
satisfatório e pleno de sua missão. Assim, de 
1!J51 a esta parte, foram preenchidas 88 vagas 
1ws categorias de guarda praticante e de ter
ceira classe c admitidos 70 vigilantes noturnos. 
El evou-se de !)(i para 106 o número de policiais 
destacados em .Juiz de Fora. Um novo desta
cam eu Lo de 11 v igilu n Les noturnos foi cri ado em 
lJ hcrlúndia. 

A Húdio Plllrullw, a cargo da Guarda Civil, 
foi grandement e m elhorada com n aquisição de 
ü carros, uma transmissora de 250 watls, e 6 
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estações móveis, passando a contar, em 1951, 
com 12 carros, 12 estações móveis e 4 transmis
soras, o que muito veio ampliar a prestação de 
seus serviços . 

Departamento de Polícia. Técnica - Grnças 
às dotações da Lei Orçamentária par a o exer
cício de 1952, foi possível a aquisição de equi
pamentos indisprnsúvcis ao desenvolvimento 
t{~cnico dêssc Departamen to . Seu quadro de pes
soal mostra-se, lodavü1 , insuficiente em número 
para executar as vúrias c nrgelltcs tarcl'as 
dêle exigidas c que se aYolumam em função do 
próprio crescim ento dcmogrúfico da Capital e 
do Estado. Hessalta-o o simples exame dos 
dados sôhrc :1 s principais :ltividades do Depar
ta mento em 1%1 : 

Laudo.· expedidos, 1 . ;)()(); locais periciados, 
1 . 51~; um pliaçõcs fotogrúficas, 4 . 7G3; cópip.:; 
direl:1 s, ~ ~~3 ; cópias fotostúlicas, G24 . 

L'scola de Policia "Rafael Magalhães'' 
Atualmente em prédio adc<JLiado, com vúrios la
boratórios para aulas práticas, destinados :\ for
llln <.:fio c apcrl'ci<;oamcnto de policiais, a Escola 
de Polícia "Hn facl Magalhães" vem imprimindo 
grad~1tivnmen te mnior intensidade aos seus tra
balhos . Mi11islrarmn-se em 1!)51, nos diversos 
cursos, 807 aulns. O critério adotado no exame 
de admissão é <los mais rigorosos, o que assegura 
os melhores resultados para a forma ção de ades
lrndo e iustruído corpo <l c policiais. 

Serviço de Eslafísliw Policial e Crimiiwl -· · 
Subordin:Hlo ndmiuit;h'ativamentc ao Chefe de 
Polícia c tL~cuicmncntc ao Departamento Estadua~ 
tlc Estatística, é pa r te integrante do sistema 
estatístico brasil ei .·o . Vem realizando com es-
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crúpulo c exação o levantamento das estatísticas 
de contravenç.ões e crimes, judiciúria criminal, 
de movimento carcerúrio, prisões efetuadas, de
sastres c acidentes, entradas c saidas de hóspe
des em hotéis, pcnspes c estabelecimentos congê
neres, incêndios, acidentes do trabalho, detcn
<;õcs correcionais no Estado, etc. 

A lei orçamentária do corrente exercicto 
r estabeleceu verbas destinadas à publicação do 
"Anu úrio Estatístico Policial c Criminal" e pos-
&ibilHou a locação de máquinas "Hollcrith", 
permitindo melhoria considerável do serviço 
dêsse eficiente órgão auxiliar da administração. 

Serviço Estadual de Trânsito - Dentre as 
várias providências tomadas para a introdução 
de m elhoram entos nos serviços dessa reparti
ção, deve-se ressaltar a construção do moderno 
edifício para sua sede, em via de eonclusão, 
11a Avenida João Pinheiro. Com amplos com
partiln en tos c nuJnerosas salas, alí jú se en
contram instalados gabinetes de trabalho da di
r eção, a sala ele sessões do Conselho Regional 
do Trfmsito, chefia do Serviço Administrativo, 
Delegacia de Trànsito e Acidentes, Cartório c 
Sub-Inspetoria, Secções de Veículos e Conduto
r es, Contahilidndc, Material, Engenharia, Fisca
liza <_,~ã o Geral, Campanha Educativa, Protocolo, 
Expcrliente c Arquivo, Fotografia, Prontidão 
Geral, e tc . Estú sendo providenciada a insta
lação das secções de Estatística c <l e l3ihlio
lcca. 

A pós amplos estudos de uma comissão es
pecializada, encarregada de examinar os pro
hlemas do trúfego na Capital, foram adotadas, 
nas vias públicas de maior movimento, novas si-
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naliznçõcs luminosas para pedestres e veículos, 
colocando-se, ao m esmo tempo, outros sinais de 
trúnsilo em diversos pontos da cidade . Essas 
m edidas devem assegurar declínio considerável 
nos acid entes de lrúnsito, r esponsáveis por fl2 
mortes c 834 ferimentos em 1951. 

O rccrutm11 ento de pessoal para a carreira 
de Fiscal de Trànsito vem sendo feito m ediante 
concurso de habilitação e de aptidão vocacional, 
apurada pelo serviço psicotécnico do SOSP, lo
calizado no Ins tituto de Educação do Estado. 

Cont a aquisição de equipamento moderno c 
a breve instala ção de aparelhos aferidores de 
rodas c r('gulndores de luzes, podcr-se-ú tornar 
mais rigorosa a vistoria de veículos postos em 
circulação, amplia ndo-se a scguralH;a do trúfcgo . 

Para emissão de c:1rteira de habili tação de 
mo toristas conta a Superintendência Estadual do 
Trânsito com as circunscrições de Juiz de Fora, 
Lcopoldilla, Uhcrlândia, Varginha, Sete Lagoas, 
Tcófilo Otoni, Montes Claros, Ponte Nova, Lavras, 
Pouso Alegre c Itajubú, tôdas com crescente mo
vimento de serviços . 

Têm sido ampliadas as campanhas educati
vas, com o fim de <livulgnr, .i unto ao povo em 
geral c, em pa rlicular, junto aos escolares, o co
nhecimento das regras gerais de trânsito e dos 
deveres de motoristas c pedestres, de forma a 
contribuir, por m eio de úteis e oportunos es
darecim cn1os, para a redução dos acidentes de 
trúfego em Minas Gerais . 

Polícia Militar 

A maior atenção tem merecido de m eu Go
vêmo a Polícia Militar, gloriosa corporação que 
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tem pres tado, no decurso de sua h istória , as
sina lados serviços a Minas e à Pútria . Vários 
problemas, cu j n solução vinha sendo adiada, j ú 
csti:í.o pràticamcnte resolvidos, como os referen
tes ao rcaparclhamcnto material da Corporação 
e ~l melhoria de vencimentos c vantagens para 
~cu pessoal. O m ais agudo problema que agora 
se apresenta é o do aquartelamento das uni
d!!dcs, como adiante mais pormcnorizadmnente 
scrú exposto . 

E fetivo e Organização - A Lei 7G3, de 12 
de dezcmhro de 1951, contém a organização da 
milícia rnincira e fixa seu efetivo, para o cor
ren te ano, em 8 . :1PO homens, sendo 478 oficiais, 
8. Ocl3 praças e :18 assemelhados. 

Não obstante as modificações que se vcrifi
taram neste último ano, tanto na orgánização 
como no efetivo da Polícia Militar, houve a 
preocupação de não se aurnentar o núm ero de 
l1omcns . De fato, ocorreu no quadro atual uma 
economia de :~07 elementos em relação ao exer
cício an tel'ior, cu jo efetivo era de 8 .887 milita
res. Essa economia possibilitou mclhormncntos 
J;a distribuição do pessoal c na organização da 
Policia Milita r , cutr e os quais é de salientar a 
criação do q uadro de Oficiais de Adnlinistra
ção. Essa medida, cuja necessidade acentuei 
na ante rior Mensagem que dirigi a es ta ilustre 
AsHembléia, de hú muito se vinha impondo e 
coutribuirú por certo, em alto grau, para sensí
vel aprimoramento do mecanismo administrati
vo da rnilícia esta duHl. 

Outra m odificação de vulto foi a transfor~ 

mação do 1.<~ B. C. em Batalhão de Guardas, 
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unidade de escol destinada a atcudcr ao serviço 
de guarnição da Capital c a missões policiais. 

No exercício de suas tríplices fun ções poli
ciais, militares c educativas, vern a Polícia Mi
litar empregando o múximo de esfôrço para cor
responder ú confiança do povo mineiro c descm
pcuhar a conteJJto as difíceis tarefas que lhe 
estão designadas. 

Funções Policiais - No sector policial as 
atividades foram intensas, pois está sob a res
pous:lhilidadc da Polícia .Mili tar o policia m ento 
de 712 localidades no interior do Estado, sendo 
397 os destacamentos policiais em cidades e 31G 
as di ligências permanentes em distritos . Em. 
Belo Horizonte, onde o policiamento normal é 
confiado :\ Chefia de Polícia, contribui a Po
líci<l Militar com a mnnulenção de ;) distritos 
c 20 postos policiais, com o efetivo de 160 homens, 
ti disposição dos respectivos delegados de Po
lícia. 

No decorrer de Hl51 foram criados 2 dcs la
cnm entos, 93 diligências policiais c 8 postos de 
fiscalização no interior do Estado, c ainda 7 
postos policiais na Capital. 3. 075 policiais mi
litares, em todos os pontos do Esta do, sem 
contar os da Capital, dia e noite estão a velar 
pela manutenção da ordem púhlica. Em 1\>51, 
19 •militares faleceram em serviço, 18 foram se
riamente aciden tados e, dêstcs, alguns ficaram 
incapacitados em definitivo para a fun ção. 
Presentemente, cêrca de mna centena de ofi
ciais, entre ativos e inativos, servem à disposição 
da Chefia de Polícia, como delegados especiais. 

Funções Militares - Hescrva das Fôrças Ar
madas nacionais, a Polícia Militar conta com a 
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cooperação da Missão .Militnr Ins tr utora do Exér-
. cito Nacio11al, que or ienta a instru ção da tropa , 

bem como a part e de ensino milita r no D .I . 
A Chefia da Missão se rve jun to ao Comando 
Geral, colaboran do 11a inst rução milHar, na orga
niza<;ão de un idades e 11a legislação de intcrês
se da Polícia Militar. Durante o ano findo, o 
chefe da :1\-Iissão Militar h1st rutora recebeu ainda 
o enca rgo de, através do lVIinistério da Guerra , 
conseguir, den tro das disponibilida des dos 
órgãos provedores do Exército, materi al para a 
corporação. 

Funções Edu cativas - A parte do ensino foi 
ministrada normalmente, no Departamento de 
Instrução, órgão r es ponsável pela forma ção e 
aperfeiçoarn ento dos quadros da Polícia Militar, 
em. cujos diversos cursos 314 alunos r eceberam 
ensinamentos . Anexo ao D . I. fun ciona o Gi
násio "Tiradentes", que vem prestando exce
lentes se rviços aos milHares e suas famílias. 
Tendo em vista as deficiências de suas insta
lações, determinou o Govêrno que se intro
duzissem ali vúdos m elhoramentos, de lllodo a 
atender ao nú lncro sempre crescente de alunos 
c ús exigência s do . Ministério da Educação. O 
corpo docente é cons titu ído, na quase totalida
de, de militnres devidam ente habilitados para 
o magistério . 

Com o elemento de cultura musical, conta a 
Polícia .Militar com uma orqu es tra sinrônica que 
se tem projetado li sonj eiramente nos m eios ar
tisticos do Estado. Os executantes mais novos 
es tão provindo da própria Escoln de Forma<;ão 
Musical do D .. J ., para j ovens de H a 1G anos. 

outra con tribuição da Pol ícia l\Ti litar ús ali-
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vidad cs ed ucacionais é a manutenção, em vúrios 
cstabclcciincntos de ensino e praças de esporte, 
de instrutores c monitores <le ed ucação física. 

A qL~arie lamenio dos Unidades - Assi nala
Inos que um dos problemas prcmen tés da Po
licia l\fi litar é o do aquartelam ento de suas uni
dades. Na Capital, a milícia min eira não se en
conlrtl hem instalada. O Quartel do Comando 
Gera l se utiliza de parte do prédio da Sccre
t:n·i n do lnlerior, com prejuízo para am ba s as 
n :parti<;Ões, qu e necessita m de mais espaço, c 
ninda ptlra n Chefia de Polícia, ali tnmhém lo
ca lizada. Os três batalhões sediados na Capital 
es tão con1 os qua rtéis em estado prccúrio, apesar 
dos es forços para sua conservac;i:ío. 

O Batalhiio de Gua rdas estú alojado em 
p·édio próprio, mas que data dn fundação da 
cidade c até hoj e não r ecebeu JIIodificac:õcs subs
lmicÜti s . Na parte pos terior do edifício foram 
feitos acréscimos onde se instalam o Serviço de 
Subs is tência, o Corpo de Serviços Auxiliares e 
nma parte destinada ao Clube de Oficiais. 

O Scrvic:o de Obras da Corporac:ão fêz es
tudo dctallwdo sôbre as condições do Quartel 
do !>." Batalhão, opinando ser mais convenien te. 
c m esmo mais econômica., sua demolição total 
para cons lruc:ão de outro prédio. O Quartel do 
G.0 B . C. não se encontra em m elhor es tado, 
sendo dn me~rn a forma aconselhada sua denlü
lição. Ainda na Ca pital , surge o prohlem a 
de quartel para o D .I., cuja maior rleficiência 
reside nu falta de um campo de instrução . 

O Corpo de Serviços Auxiliares, unidade es
pecializada, destinada a cons trução c r eparos 
de imóveis, dispõe de numerosas r epartições, 
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oficinas, depósi tos, ccrfunicn, e tc., espalhados 
por diversos pontos da cidndc, o que dificu lta 
enormem ente a fi sca lização e o rendimento do 
trabalho. Quanto ao Esquadrão de Cavnlarüt , 
não dispõe seq uer de instalações c foi transferido 
para uns barracões do D .I. 

Esta sucinta exposição mostra que não pode 
mais o problema de aquartelamento da Polícia 
Mi li tar sofrer protelações, sem graves prejuízos 
para o inter êssc do serviço público. Estudou , 
assim, o Govêrno do Estado uma forma de se 
atenuar o problem a, adotando-se o seguinte es
quema de r ealizações, para as quais, em tudo 
que se fiz er necessário, esperamos a coopera
\ão patriótica da Assembléia Legisla ti v a : 

1) Construção imediata de instalações, ainda 
qu e provisórias, para o Esquadrão de Cavala
ria, obras já em andamento. 

2) Deslocamento do 6.'1 B. C. para Governa
dor Valadares, aproveitando-se inicialmente 
próprios qu e o Estado ali possui e se acham de
socupados. 

3) Demolição do Quartél do 6.? B. C. e 
construção de um prédio para o quartél do 
Comando Geral c do Batalhão de Guardas. Jú 
foram feitos os es tudos preliminares. 

4) Remodelação do 1.'1 B. C., para ins tala
ção do Corpo de Ser viços Auxiliares c expan
são do Serviço de Subsis tência. 

5) Heconstrução do 5.'1 B. C. c remodela~ 

ção da praça de esportes anexa. 

(i) Obtenção de área rural para construção 
de Quartél para o D. I . com campo de instrução 

próprio . 
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No interior a situa ção do aquartelamento 
('S lú sendo larnhém ohj cto de atenção do go
vê rno. O 2.? B.C., em Juiz de Fora, encontra-se em 
coiHli ~·ões mais fa vorú v eis do confôrto, com n r c
cc.utc re modelação de seu quartel. Também o :~:· 
B.C., em Di:tmanlina, mantem-se rcgulnnnenl e 
iustalado, procedendo-se atualm ente a melhorias 
em diversas instalações. O 7•! B.C., em Bom Despa
cho, é o que dispõe de insta lações m elhores, rc
querçndo r epa ros no serv i<;o de abastecim ento 
de úgua. J ú o 4.? B. C ., em Uberaba, possuindo 
ótima úrca de terreno, cstú instalado em doi s 
apertados pavilhões c não foi executada sct[UCr 
a metade do projeto do (tUartel. Situação id r n
ti ca é a do 8.'' B.C ., em Lav rns. O 9.? B.C. , 
r·m Barbacena, cmhora rcgulnrmcnte instalado, 
ilprcscula-se mililarm cutc ma l localizado. 

Completando o quadro da situação dos ba
talhões do interior, ternos as Companhias Isola
das de Muwmbinho c Tcófi lo Otoni, ambas com 
piores insta lações q ue as dos dema is corpos de 
tropa. 

Em vista dessas condições, o problem a deve 
se r atacado de frente. A fim de qnc não ha ja so
brecarga excessiva no orçam ento do Estado, a so
lu ção mais indicada parece-nos ser a previsão 
amral de uma dotação para a Polícia Militar, 
que se encarrega ria da construção c r eparos de 
seus imóveis através do Corpo de Serviços Auxi
liares, dotado de oficinas c pessoal especializado 
nas diversas tarefas do ramo de construções. 

Reaparellwmcnlo - Ao assumir o Govêrno, 
]Úrdc notar o lastimú vel estado material em qu e 
se encontrava a milícia min eira : armamento em 
desuso, equipamento velho, poucos veículos, 
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cujos consertos ahsorviam quase lôdas as eco
nomias das Unidades a que pertenciam. O 
própdo fardam ento era de má qualidade c for-
11 ecido com a Iras o . 

P ara sanar essas fnlha s, ini cialm c11t e foi 
previ sto, na proposta orçam cntúria , aumento de 
ve1·bas des tinadas ü compra de material. Já no 
fin ~1l do exercício anterior cuidou-se do equipa
m ento do Ba talhão de Guardas, moderno c com 
pleto para todo o pessoal, hem como de veículos, 
fDrdalll cnto, material de campanha c a rmam en
to próprio ao desempenho de missões policiais, 
despendendo-se co..m isso a quantia de Cr~ 
2 .102. 973,50 . 

No corrente exercício, dotada de m elhores 
verbas, pôde a Corporação dar início ao r eequi
pam ento de suas Unidades . l\{aterial c equipa
Jncntos adquiridos nos Estados Unidos c por in
term édio do Ministério da Guerra são a tualmen
te suficientes para aparelhar tôda a Polícia Mi
litar. 

Na parte de viaturas, alén t de 15 motoci
cleta s forn ecidas ao Batalhão de Guardas p ~1ra 

orgmlizn ção do Pelotão de Escoltas, comprou-se 
lllll carro pnra o Comando Geral c onze cami
nhões des tinados ao transporte de tropas . Fi
nalmente, nos planos do empréstimo fran cês 
para forn ecim ento de cqnipalll cntos ao Estado, 
n Polícia Mililar foi incluída entre os serviços 
heneficiados . 

Melhorias para o Pr·.~sool - Não poderia o 
Govêrno do Estado olvidar n situação dos seus 
ser vidores e, entre êslcs, dos militares, qu e, 
pela na tureza de sua s fun ções, se dedicam in
teira rn en te ao se rviço público. Assim, com o ob-
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j etivo de lhes oferecer .i usta compensação pelo 
csl'ôrço na execução de úrduas c complexas mis
sões, além de vúrias leis vo tadas pela Assembléia 
Legislativa e sancionadas, foram baixados os 
seguintes decretos : 

N.'' 3. 597, de 16 de agôsto de 1951 , que veio 
permitir ao sócio da Caixa Beneficente antecipar 
o paga mcn to da contribuição <'te três a nos, para 
que os herdeiros tenham · direito desde logo aos 
henefícios r egulamentares, concedendo ainda 
até o limite de um .quíntuplo dos vencimentos 
a nuais de cada sócio o empréstimo hipotecário 
para aquisição de casa própria. 

N .'! 3 . 67!), de 1 O de .i nnciro de 1%2, que 
declara de utilidade pública o Clube de Oficiais 
da Polícia Mili ta r . 

N ." :3 .67!1, de 10 de j nneiro de 
di spõe sôbre a gra tifi cação instituída 
11. () 8:>-1 . 

19:)2, que 
pela Lei 

Ato de 17 de janeiro de 1932, que aprovou 
os valores tia s e tapas para o ano de 1952, de 
ucônlo co n1 o urligo H, s 2.'', item lU, da Lei 85-1. 

Assistência c Seruiço Social - No sedor do 
nmparo social, a Associação de Assistência e Co
opera ção Educativa tem pres tado os melhores 
se rvü,·os ú família do solda do mineiro, valiosa
menl c auxiliada pelas Capelanias Heligiosns, na 
Ca pital e no interior, em colabora ção com os 
Cm tros de Assistência Soei a l das Unidades. 

O Centro de Puericultura "Odete Valada
res", ua Capita l, através dos consultórios médicos 
de Higiene Iufantil , Pré-Natal e Pré-Nupcial, 
ntcud cu a cê rcu de seis mil crianças no ano pas
sado; o Lactúrio forneceu em igual período 
352. 5f56 mamadeiras; o gabinete deutúi-io infan-



1il atendeu a 3.(i7~ cl'iarH:as. Orga nizou-se ainda, 
ua Associa<;ão de Assistência c Cooperação Edu
cativa, o Núcleo das Volu ntúrias, com o fim de 
coiJ fccciouar rou pas para as farn ílias necessita
das dos elemen tos da Corporação. 

O Depa rtam ento Fem inino da Associ:u,·ão 
em penha-se agora m nna campanha para adqui
rir fu ndos destinados ao p rosseguimento das 
oln·as do sa na tório par'n tuberclÍlosos . Procura 
o Govêrno cercar os militares tuberculosos de 
todo o amparo, autorizando o fornecimen to gra
tuito de mcdicam eutos, hem com o a concessão 
de etapa dohrada para os gastos extr aord inários 
de alimentação. 

V árias outras instituições assistenciais de 
caráter interno, organizadas por inicia tiva dos 
próprios elementos inter essados da Cor poração, 
ganham impulso c se consolidaJn, sob os auspí
cios da administração da Polícia lVIilitar . Os 
oficia is organizaram a sua Caixa de Pecúlio, em 
fra nca atividade, c instituirmn o seguro em grupo 
pa r a a classe . 

As pra ças fundaram a Caixa de P ecúlio de 
Sargentos, qu e tem uma carteira para cabos c 
soldados, es tando ta rnbém inter essada na or ga
niza ção do seguro cn1 grupo. A administração 
da Polícia Militar criou a Cai xa de Assistência 
Judiciá ri a, qu e, m ediante módica mensalidade, as
segura aos oficiais c praças assistência em. pleitos 
judiciais . Foi ai11da criada a Caixa "Capitão 
José dos Santos", que se destina ú aquisição de 
m edicamentos de emprêgo imediato c de custo 
eleva do. 

I 

F uncionam a ind a na Polícia lVlilitar órgãos 
especializados, qu e muito contribuem para a as-
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sistência aos integrantes da Corporação e ús suas 
famílias, como o Hospital Militar, a Caixa Be
neficente c o Serviço de Subsistência, que cons
tituem o arcabouço do serviço social na milícia 
lllinci r a. Essas repartições cada dia ampliam 
lllais as suas atividades. 



OBRAS PúBLICAS 

E ntre os assuntos que mais intensa lll ente 
preocupam o Govê ruo, i ncluelll -se os re lnlivos ú 
conservação dos edifícios públicos do Estado e 
ú cOIJstrw;iío dos prédios necessúrios ao ude(IUado 
funcionamen Lo dos di versos serviços da u dnlin is
tração. 

Vários fatôres concorriam para (rue êsses 
sectores búsicos não es tivessem. lll crcccndo tôda 
a atenção que requeriam . A Secre taria da Viação 
c Obras Públicas se defrontava, de um lado, com 
sérias dificuldades para dcsincumhir-se de suas 
atribuições, tais como a exigüidade das dotações 
consignadas em orçamento para a realização de 
obras públicas em Lôdas as suas modalid:tdes, a 
falta crescente de técnicos c engenh eiros cot se us 
quadros e o defi ciente a parclhamcnlo das ci rcuns
crições r egionais . 

Por outro lado, o lamentú vcl es tado de conser
vação dos edifícios públicos; hú llluito carentes de 
r eparos, muitos dêles amea çnndo ruina, eonlri
lmia para agravar as dificuldades daquele Depar
tamento <la Adminis tração, em vista da impossi
bilidade de a tender silllultünemnente a todos os 
casos de carMer inad iúvcl e urge11Le. 

Com o ohjctivo de estahclecer a normalidade 
nesse importante sector do serviço público, r eco
m endamos ú Secre taria das Finmu;as fôsse es tu
dada um a fórmula de financiam ento para essas 
des pesas inadiú veis, de modo que o govêrno pôde 
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intensificar os seus esforços para hem resguardar 
o patrimônio do Estado. 

Os dados que a seguir relaciono indicam o vul
to dos trabalhos r ealizados. Foi o máximo que 
se pôde fazer nas úrd uas condições que enfrenta
mos, mas acr editamos que também êsse sector se 
encaminhará, dentro ern breve, para a descj a da 
uornÍalização. 

Obl'as de construção em andamento 

Em 31 de dezembro de Hl51 achavam-se em 
a ndamento as seguintes obras novas de constr u
ção, acréscimos c melhoramentos: 

Edifícios Escolores - De Açucena, Almcnara, 
... Monselllor Bical llo", de Alvi nópoli s, Bmnbu í, 
"Adelaidc Bias Fortes" de Barbacena, Brasília, 
Cmnbuí, Ca mpes tre, Campina Ve rd e, Campo do 
Meio, Campos Altos, Ca pitól io, Ca rangola (nt elho
ramentos), Carmo da Cachoeira (a erésci mo de 
salas 110 grupo "Monsenhor Nardi"), Carrnncas, 
Conceição dos Ouros, Coração de J esus, Coron el 
Fabriciano, Dionísio, Dores do ll tdaiá (m elhora
m entos na Escola Normal), Ex trema (gal pão-can
li na do Grupo "Odete Va ladares" ), Felixl:l ndia , 
Frn cisco Sales, Guaraciaha, Iapu, Indianópolis, 
Inhapuma, Itabira, (muros e passeios do grupo 
'':\'fa jor Lopes" ), ltauhorni, ltuiutaba, Itumirirn, 
Ja boticatubas, Jet1uitibú, J equitinhonha , J uiz de 
Fora (Galpão-cantina e obras complementares no 
grupo "Francisco Bernardino"), .lurnúia, Lima 
Duarte, Luz, Minas Novas, "F r a ncisco Sú" de 
:Montes Claros, Diamantina (distritos de Mercês 
e Senador :Mourão), Monlc Sião, Nova Era (con
clusão e ampliação do grupo "Desembargador 
Contincntino") , Ouro Fino (adaptação do pré-
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tU o de qua rlcl para Escola Normal), Paraguassú 
(galpão-cantina do grupo "Pedro Lei L c") , Parai
sópolis, ''Abraão Lincoln" de Passos, "Dr. João 
Beraldo" de Patrocínio, "Hui Barbosa" de Pedro 
Leopoldo, Piranga (aumento de salas c galpão
_canti na do grupo "Ccl. José Ildcfonso"), Pilanguí 
(casa do zelador da Escola Normal), Pium-í, Por
teirinha, "Clúudio Manoel" de Poté, "Hermantina 
Hera ldo" de Pouso Alegre, Hio Piracicaba, Hio 
Pomha, ' 'Cardeal Leme" de Hubim, "Ccl. Virgí
lio l\bchado" de Saharú, Santa Hila de Caldas, 
"Vici r a Braga" de Santos Dumon L, São Gonçalo 
do Abacté, São João da Poule, "Chagas Dória" de 
São João del-Hei (grupo "João dos Santos"), 
"Búrbara Heliodora" de Senador Lemos, Sele La
goas (Escola Técnica de Comércio), "Manoel Este
ves" de Teófilo OL~ni, Três Pontas, Tumiritinga, 
Turn1alina e Virgem da Lapa; préd ios escola rcs 
de Alpinópoli s (no di strito de São José da Barra), 
Barbacena (no distrito de Angori taba) , Borda da 
Mala (no distrito de Tócos do Mogi), Caeté (no 
dis trito da União), Ca1 nc.mdudlia (nos distritos de 
Hapeva e Munhoz) , Caratinga (nos dist ritos de 
Sa nta Búrbara c Sc.qHICÚia) , Calaguases (em Vista 
Alegre e Vila Teresa), Cristina (nos dislrilos de 
Barra Grande c Lambari) , Grão lVlogol (no distri
to de Botumirim), Itajubú (no distrito de Louren
ço Velho), Itapeccrica (nos distritos de Camacho 
e Pedra do Indaiú) , ItingH (no di std~o de Santa
na), .Joaima (no distrito de Felixhurgo), Lagoa 
Santa (no di strito de La pinha) , Miradouro (no 
dis trito de Vieiras), Muriaé (no dis trito de Bom 
Jesus da Cachoeira e no Bairro do Pôdo), Ouro 
Prê to (muros do prédio escolar de Engenheiro 
Corrêia), Palma (no di strito de Itapirussú), Pa-
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raisópolis (no distrito de Gonçalves), Patrocínio 
(no distrito de Serra do Salitre), Pirapctiuga (uo 
distrito de Caia pó), Pitanguí (no distrito de Cer
cado), Recreio (no distrito de Angaturama), Hio 
Espera (no distrito de Larnim), Hio Pomha (no 
distrito de Piraúba), Santa Búrbara (no distrito de 
São Gonçalo do Rio Abaixo), Unaí (nos distritos 
de Fróes c Garapuava), Virginópolis (no distri
to de Divino) e Patos de Minas (no distrito de 
Chumbo) . 

Foruns - Na mesma data achava-se em an
dam ento a <construção de foruns nas Comarcas de 
Bicas, Espinosa, Guararú, Manhuaçú, Pium-í, Bon
fim, São .João del-Rei, Três Pontas, Araxá, Cata
guases, Corinto, Lambari e Araguari. As obras 
do "Forum Lafaietc", na Capital, acham-se em 
via de conclusão. 

Cadeias - Prosseguem as obras de eonstrw;ão 
dos prédios das cadeias de Mauhumirirn, Leopol
dina, Montes Claros, Abaeté, Águas Formosas, Ca
pelinha, Cruzília, Monte Belo, Pium-í, São João 
Evangelista, Arceburgo, Bonfim, Sahinópolis c 2.0 

Distrito Policial da C a pita I. 
A construção da Penitenciária de Mulheres 

não teve o andamento que se esperava, alegando 
o empreiteiro, além de outros motivos, dificulda
des na obtenção de materiais e mão-de-obra, dado 
o afastamento do local da construção. A Secreta
ria da Viação cuida, nes te momento, da rescisão 
do contrato de G de dezembro de l~)é19, a fim de 
procurar outra fórmula para a continuação das 
obras. 

Centros de Saúde - A constrnção de Centros 
de Saúde prossegue ativamente nas cidades de 
Campanha, Esmeraldas, Pará de Minas, Rio Novo 
e Teófilo Otoni. As obras de melhoramentos no 
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prédio do Hospital Hcgionnl de Pouso Alegre lam
hém não sofreram interrupção. 

Obras de construção concluídas 

Alé 31 de dezembro de 1!)51 acha vmn-sc con
cluídas c oficialmente recebidas pela Secreta ria 
da Viac;ão as seguintes obras: 

Edifí cios E.scolares - Grupos escolar es de 
Ala léiu, Baldim, Boa Esperança, Bom Jesus do 
Galho, "OUn lo Orsi1ú" de Bueno Brandão, Cl{llldio 
(2. 0 Gr upo escola r), "Silveira Drumon d " de Fer
ros, Gua rani, Bairro Bom Jesus de Itapcccrica, 
"A ntôn io \Vilson", de Manhuaçú, Ma tias Barbosa 
(galpão e acréscimo de duas salas), Santa Marga
r ida, Santa Maria do Itabira, Santa Maria do Sua
çuí, San ta Hita de .Tacutinga, "Noraldino Lima" 
de São Sebas tião do Paraíso, Sapucaí-Mirim, Se
nador Firmino e "Gabriel Ribeiro, de Sete Lagoas, 
e prédios escolares dos distritos de Olegúrio Ma
ciel c Piranguinho (município de BrasópoHs) , 
Itamcmhé (m unicípio de Clúudio) , Orizfwia (mu
nicípio de Divino), Sem Peixe (município de Dom 
Silvério) , Camp nnúrio (mun icípio ele Jlamhacuri) , 
Incon ficl enlcs (município de ·ouro Fi no), :Morro 
Allo c Cisneiros (município de Palma), Consola
ção (municí pio de Pnraisópolis ), São José do Ale
gre (municí pio de P cdralva ), Pcrohas (município 
de Piurn-í) , Caj uri (município de Viçosa) e l~s

trêla Dalva (município de Volla Gr a nde) , além 
das obras de cons trução de muros de vedação nos 
prédios escolares de !lema li la (município de An
tônio Dias), Eugcnópolis, Cachoeira do Campo 
(mun icí pio de Ouro Prêlo), "Paula Hocha" de Sa
J~arú, cs lnção de Chagas Dória (município de São 
del-Hei); de csgôtos uo novo prédio do grupo cs-
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colat· de Mateus L eme, acréscimo de duas salas 
no grupo "D. João Vl" d e \.lpinúpolis, e galpão
cantina do grupo escola r "Lúcio dos Smllos", nn 
Capital. 

J~ oportuno ressaltar qu e após 31 d e d('zembro 
t'tltimo Jicaralll concluidos os grupos csco lures d<' 
Campo do Meio, Cmorancas. F rnncisco Sa les, Rio 
Es pe ra (no distrito de Lamim) c "Fra ncisco Sú'' 
nu cidade de Mo ntes Cb ros, ês tc último jú inaugu
rado oficia lmcn te com a presença do Sc:cr et:-í do 
d a Vinçfío c re Jn·escntan le do Sccrc túrio d e Edu
c~H;ão. 

Fonrm d e Boa Espcranc;n. 

Obras àe conservação em andamento 

Os t r aba I h os d e conservaçiío e r c par o do~ pn'· 
di o~; públ icos (•rmn os scgtti nlcs no fim do excj·(· í
<:io d e 1. !);) 1 : 

Eslabf'!eciml'nlos d e l'llsino: (;t·upos escol ar ·s 
" D . Losco'' (Ahre Campo) , "Hnul Som·es" (Altu 
l~io Doce), ' ' Hmtl Soares" (Araguari), "Bias For
lcs" (Barhnce na), de Sarzedo (município de Bc
lim) , "Cônego .José l núcio" (Borda da Ma tn ) ' ' Ccl. 
L'rancisco Brús ., (B rasú pol is) , ''S enador Bu eno de 
Pa iva" (Cachoeira de Mirws), "Melo Via na" (Ca
nlll gola), " Pri11cesn Isabel " (Carn1inga) , "Padre 
Correia d e Almeida" (Cnxamhu), "Antônia Vala
dures (Divi r1 ópolis), "Odete Valadares" (E .· trc
mu), de Fortuna (m un ic ípio de Jnhaúnrn ), ' 'Ih. 
~uno Melo" (.Jequitinho nha) , "Dunrte d e Abreu ' ' 
(Juiz de Forn), ' 'Cel. Pncheco" (Juiz dt• Fora), 
" Fran c~sc.o Bemardino" (Juiz d e Forn) , d e Presi
dent e So~1res ( :.VIanhumirirn) , "Ccl. Arlindo Za
roni" (Ma ria da Fó) , de 1\Ia teus Lclllc (pn':dio an 

tigo) , d e Jnatuhn (Mnteus Lem e), d e Boímohi 
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(Ma teu~ Leme), '·vValdomiro Maga lhães" (Ma ti
pó) , Ot· . Jus tino Per eira" (Mirai), "Melo Viana" 
(Monte Carm elo) , "Carlos Versiani" (Montes Cla
ros) , de Flores tal (Parú de Minas), "Governador 
Valadnn.·s" (Pará de Mi11 as) , "I-lonorato Borges" 
!Patrocínio), "São José" (Pedro Leopoldo), "Cel. 
José llddonso" (Piranga), de Leandro Ferreira 
(município de P itanguí) , de Maravilhas (municí
piO de P ilanguí), de Amparo do Serra (m unicípio 
(I e Ponte Nova), de Rio Paranaíba, de Rochedo 
(município de São .João Nepomuceuo), de Tocan
tins, Alva ro Giesta", de São Geraldo, de Luz (pré
dio antigo), de Angus tura (município de Além 
Para íba) , ·• Protásio Guimarães" (Bom Sucesso), 
"Bins Fores" (Carandaí), "Bened ito Valadares" 
(Car a ngola) , "Dr . Lund" (Lagoa Santa) "Cône
go Monteiro" (Ma li as Barbosa), "Emília Lima" 
(Nova Lima) , "Dr. Zacarias" (Dores do lndaiá) , 
(le Tnhallma , "Olavo Bilac" (Hecr eio) , de Dores do 
Pa raihun n (município de Santos Dumont), "Viei
ra Marques" (Santos Dulllont) , "João dos Santos" 
(São .João del-Hei) , "Cel . .José Cft11<lido" (São Se
hastião do Paraíso), de Sanla Ter esa do Donilo 
(ruuu k ípio de Peçanha) , "José Gonçalves'' (Mar
tinha Ca lllpos), de Cristú lia (município de Grão 
Mogol), " D. José Gas par" (Jbiú) , "Bueno Bran
dão" (UIJerl â ndia) , "Presidente Olegário" (João 
Pinheiro), '·Melo Viana" (Divino), "Bárbara He
liodora" (Ouro Prê to), Educan<.Htrio "Carlos Cha
gas", de Juiz de Fora, Ginús io "Bela Clara" de 
Para isópolis, e Escolas Normais de Juiz de Fora 

' Paraisó polis e Pilanguí, e Escola Normal "D . Joa-
quim Silvério", ele Conselh eiro Mata (município 
de Diama ntina). 

Forw1s -- Era o seguin te o movimento de re
paro dos foruns: dns Comarcas de Ahre Campo, 
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Andrada s, ltuiutaha , Lagoa Dourada, Monte Car
melo, Salinas, Santa Rita do Sapucaí, São Domin
gos do Prata, Leopoldina c Sabarú. 

Cadeias -- - Estão em andamento as obras de 
repuro c conservação dos prédios de cadeias das 
seguintes cidades: Bicas, Caratinga , Santa Búrba
ra , Pouso Alegre, Sêrro, Rio Branco, Além Paraí
ba, Carmo Paranaíba c São João Ncpomuceno; 
cadeias-forun s de Cris tina , Guanhães, J equitinho
nha .quartel do 8.0 B. C.M. de Lavras, quartel-dc
lcg~,cia de Ouro Prêlo c quartel de São João Nc
pomuceno. 

Obras de reparo e conservação concluídas 

AchaYnm-se concluída s as obras nos seguintes 
edifícios públicos : grupos escolar es "Machado de 
Assis" (Aimorés) , "Domício da Gama" (da Vila 
O. E uzébia , município de Astolfo Dutra), de Pie
dade dos (lerais (município de Bonfim), "Cel. 
Francisco Brús" (Brasópolis), de Carmo do Caju
ru, de Coração de J esus, "Mestre Candinho" (Cor
disbu rgo) , de Fra ucisco Sú , de Guaranésia, "Raul 
Soa res" (ltabirilo), " Augusto Gonçalves" (Itaúna) 
G-rupos Centrais de Juiz de Fora , "Botelho Reis '· 
(Lcopoldina) , de Ribeiro .JmH1ucira (Leopoldina), 
"Fs lêvi1o Pinto" (Mar de Espanha), " Melo Viana" 
(Nova Resend e) , de Búrbara Heliodora (municí
pio de Ouro Prêlo), de Jgarantiga (nnmicípio de 
Pará de Minas), "Tongwto de Almeida" (Pará de 
'v[inas) , "F cmando Barbosa" (Pcquí), " Major Mi
randa" (H. i o Espera), "Afon so Pena Júnior" (Rio 
V crmelho) , de Ponte Grande (município de San
ta Lu zia ), "Afon so P ena .Júnior" (São Tiago), "Sa
les M:~rqiH's" (Além Parníba ) , de Ibiturana (Bom 
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Sucesso), '·Padre Mach udo" (Brumadi nho), du 
.-\lvoruda (município de Carangola), de Elói Men
des, " Padre Ca fé" (Guanhães, ) "Carvalha is de 
Paiva" (Jacuí), "Botelho H.eis" (Leo poldiun) , 
·'Marília d e Dirceu" (Omo Prêto), "Major Lopes 
l Ouro P rê to) , "Clem ente d e Faria (Pedra Azul ) , 
de Neves (município de Pedro L eopoldo), "Zico 
Barhosa" (de Onça, município de Pe([UÍ) , "Sen8-
dor Cuperti no" (Rio Casca), d e Conceição do For
moso (Santos Durnont), "Maria Teresa" (Sf.io 
João del-Hei) c "Ccl . Antônio da Silva Bem nrdcs" 
(Viçosa); Escolas Hcunid as de Berilo (município 
de Minas Novas); Colégio Es tadual d e Uherlftn
dia; Escola Normal de Out·o Prê lo ; fo ru ns de João 
P inhe iro, Olive ira, F\~t·ú de ~·f in as, Prados, Pintii 
ga; Il<I S ca deias- fonw s de Jaculinga e Palma; ca
deias de Pedra Azul , Co nse lhe iro Lafaiete, Astol
fo Du tra, Minas NoYas, Paraizópolis, Hio Espera , 
Saharú; Qunrtel do 2." B.C.M. em Juiz de Fora; 
;oldori n de Cormnandcl, c :tnli ga Sec t·c tnria dn s 

Finan ça s de Ouro Prê to. 

Projetos e orçamentos 

No exe rcício de 1\lfil l'or: tm e labora dos :2;) pro
j e tos pHrH cons tru <;ão, :nnpliação o u olrr :1 s com
plemc niHres de escolas normais, gi ttúsios, grnpos 
l'scolnrcs, l'oruns, C<Hieius e centros de saúde . 

( :om o mesmo fim fo ra m prcp:1n1dos on:: t
IllC ilLOs para ns seguintes ohras: 

Prt~ dios esco lurcs . . 
Cadeias ..... .. . 
Fontns .. . .. . . .. . 
Centros de Saúde ... . 

.)~ 

1:2 
17 
1:: 
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Contratos assinados 

Durante o exercício de 51 foram :·1ssiiwdos 
contra tos e aditmnen!os de eontratos p~u·a ohrns 
de cons tru<Jío , reconstru<_·ão ou mdhoralllenlos de 
prédios públicos. 

Fo i o scgu inle o nJOvimenl.o de conlralos, de 
:H.:ô rdo com as espec ificações das o ln·;~s: 

Conslrw;i.io e reconstrw;iio - - Quarenta c nove 
( 19) conlra los reb li vos a cdif.ídos cscol<Jn•s, no 

n1lor de C r~ 1 O. n ;>. R1:3,1 O. 
Doze (12) conlralos rchltivos a f oru11s c c:t

d cia ~;, no valor de C1·>j) l2.5G4 . \H2,fi0 . 
Dez (10) contratos relativos a centros de sm':·· 

de, 110 valor d e Cr!j) 1 .DH.U;}4,10. 
R. e paros - - Scssen ta c seis ((W) con tra los r• · 

fe renles ~~ edifícios escolares, 110 valor de Cr~ . . . 
2. 77:1. 77U~O. 

Viu !e c o ito (2~) conlrntos referentes n fo r uns 
c cadeias, no valor de Cr!ji 938. G:)G,GO. 

ObJ'as sob administração dire~a 

Além d as obras contratadas acima resumidas , 
que se achavam em ml<.lame nlo ao fiudar-se o 

exercício de 51 , a Secretaria da Viação executou, 
sob sua administração direta, as obras abaixo rch
cionadas e qu e importaram nn qttaJ!tia de Cr!ji ... 
7 . '175 . 818,00 : ltarnhacnri - - Co nstrução do prédio 
escolar da viln de Campanário-- Cr$ 183.5~2,80; 
Belo Horizonte - Heparos 110 edifício do Palúcio 
da Liberdade - Cr~ 7. :144,\lO; Camanducaia - · 
Heparos no préd io da Cndeia-Forum - Guido
val -- H.eparos no prédio das Escolas Reunidas -
Cr:j) I :L ~00,00; Prn dos -- Reparos no prt~dio do F o
rum local - Belo Horizonte - Reparos uo prédio 
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do Grupo Escolar "Lúcio dos Santos" -- Cr~ . . . 
4.500,00; Belo Horizonte - Serviços de melhora
mentos na instalação elétrica do Grupo Escolar 
".Cesário Alvim" -- Cr~ 1. 793,80; Belo Horizonte 
- Instalação elétrica 110 prédio do "Grupo Esco
lar "João Pessoa" - · Cr~2. 959,20; Espinosa -
Reparos 110 prédio da Cadeia local - Cr~ ..... . 
1. 75fi,40; Tocantins - Reparos uo prédio cscolar 
da cidade Cr~ 6.300,00; Miraí - Reparos no pré
dio do Grupo Escolar "D. Helvécio", de Dôres 
da Vitória - Cr~ 15.503,60; Lavras - Heparos 
no prédio do quartel do 8." B. C. M. - Cr~ . ... 
39.781,80; Cataguases - Obras de captação e in s
talação d'água uo Hôrto Florestal - Cr~ 16.400,00; 
Espinosa - Reparos no prédio da sede da Cir
cunscrição Fiscal - Cr!j: 3. G86,50; Conselheiro Ma
ta (município de Diamantina) -- Obras de abas
tecimento d'úgua do prédio da Escola Normal "D. 
Joaquim .Silvério de Sousa" C r~ (i0. 2Gl ,fiO ; Belo 
Horizoute - · H.eparos (complementares) no edi
fício do .Palácio da Liberdade - C r~ ;122. 224,30; 
Juiz de Fora - Construção de uma fossa no Edu
candúrio "Carlos Ohagas" - -· C r~ 50.000,00; Sil o 
João del-Hei - Construção de mmos de vedaçilo 
dos terrenos anexos ao Grupo Escola r ''.f oão dos 
Santos" Cr$ 9. 8"1'1,60; São João del-Hei - Hepnros 
no prédio do 'GI'llpo Escolar "João dos Santos" -
C r~ 17.31 G,2G; Oliveira - -· Hepa ros no prédio do 
Formn loca 1 - C r~ 52. 8:32,30; Santa H i la do Sa
pucai - Heparos no prédio do Forum local -
C r~ 35.%5,77; Belo Horizonte - Obras comple
mentares de reparos no edifício do Palúcio da Li
berdade - C r~ 435. 347,50; Cristina - H.epnros no 
prédio da Cadeia-Forum local - Cr~ :28. 83G,09; 
Belo Horizonte - Heparos no prédio do Instituto 
"Raul Soares"- Ct$ 61. 968,20; Belo Horizonte --
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Reparos c pintura no prédio da Pagadoria da ·Ca
pital - Cr$ 63. 717,60; Lagoa Santa - Reparos 
li O prédio do Grupo Escolar "Dr. Lund" - Cr$ .. 
78 .034,70; Belo Horizonte - HcconstrwJio da ins
talação elétrica do prédio onde funciona o ,Grupo 
Escolar "Benvinda de Carvalho" - - Cr)ji 24.751,80; 
Lavras - Reparos no prédio da Cadein-l..,'o rum 
local - Cr!ji 5'1. 804,90; Miraí - Heparos 11 o G m po 
Escolar ··.rustiuo P ereira" - C r~ :w .2:32,20 ; Ta
l'lllllirim ·- Cons trução de muros de \'edaçfio da 
cadeia local - Cr$ 1!.>.089,20; Belo Horizonte -
Adaptação de dependência do edifício da Secré
taria de Sa úd e e Assistência para insta lacJw d e 
Laboratório do Serviço do Cfmcer -· Cr:)l .. .. . 
17 A88,90; Belo llorizonlc - Obras de ahas tcci
:nenl '> cl 'úgua do In stituto "Haul Soares"' - -Cr)ji 
169.4G9,80; Belo Horizonte -- Obras de cob(·rtma 
geral (~ nproveilamento de uma úrca na sede do 
"Minas Tenis Clube" - Cr~ tl89,L126,2\l ; Belo Ho
rizonte - Construção de um prédio p:1 r:l alo .i a
mcn to das professôras do Instituto Pcstalozzi - · 
Cr!j) 292.193,30; Pará de Minas - H.cparos 110 

Gru po r•:st.:olar ·'Govenw dor Valadares" --·- Cr~ 
71.:~77 ,80; Belo Horizonte - Construção de uma 
dependência para almoxarifado da Secretaria de 
:-ia údc c Assü;tência - Cr~. 10!>.32~1,00; B r:1sópol i ~ 

- Se rvi(;os el e instalac;uo de uma bomba , recons
tr ução de m uros c reparos 110 Grupo Escolar 
"Ccl. Franá>co Brús" --- Cr$75.877,40; Belo Ho
rizonte - Reparos c melhoramentos no Grupo E<>
colar "Mariano de Abreu" - Cr$ 8tl. D00,80; Belo 
Horizonte - Adaptação de dependência da Secre
taria de Saúde c AssisPncia para melhor insta 
lação do Gabinete do Sr . Secretário - Cr$ ... 
215. 797,80; Diamantina - Construção do prédio 
escolar de !Mercês - Crlji 415. 671,84; Dinmantina 
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- Co~1 ~trução do prédio escolar de Senador .Mou
ruo ~ Cr$ 314.8!1l,2G,· Form i11a --- Melhor<~ -. a 

nu)ntos no préd io dn Cadeia local -- Cr!J; .... . 
~0:~ . 512,50 ; Belo Horizonte -- H.epmos na sede 
do "Mi nas Tenis Clube" - · C r!j) 2:39.:34!),05; Cal ~l 

gnascs -- Construção do p rédio parn o fórum lo
en l --- Cr!p 1.10().152,50; /\rngunri - Cons trução 
do prédio para o Forum local -- C r!)i 1.10G . 1:>2,50; 
Pnrú {le Minas ---· Reparos c instalações de eletri
cidade no prédio escolar de Florestal --· Cr~ . .. 
í/.. 2)((), :)0 ; Belo H urizon le - - Ohras de rn odifica
<Jl) no :J." andar do prédio da Secretaria do Jn-
terio t· - Cr$ 17 .07!),50; Belo Hori zonte - Hcpn
ros no Grupo Escolar "Pedro li" - 53 . 228,GO; 
São .. 'chastião do Paraíso - H.cparos llO Grupo 
Escolar "Cel. José Cfllldido" --· Cr!ji 4G. 6:38,70; 
Belo Horizonte -- Hcparos complementa res n o 
edifício do Palúcio da Lihcrdad c - C r~ LU 0.272,20 ; 
Araguari - Reparos no Grupo Escolar "Ihlu l Soa
r·e ·" ·- Cr$ 11.. 51 D,40; Bctim --· Obras de conclu
são do pavilhão da cozinha c depemlêncins do edi 
fício do Curso Normal Hegiurwl ' 'Sa ndoval Soa
J-cs de Azevedo" -- - Cr!ji cl21 . 2:W,20. 

Pontes 

No inicio Jo alual Gcvêr rlf) achav:.u11-sl' os 
ser viços referentes a es tudos prelimin ar es, cúl
eulos, proj dos, cons trução c fi scalização das p cm 

lcs estaduais a fe tos à Divisão de P lancjamenlo. 
do Dcparlamcnlo de Obras P úblicas, a qual ~inha 
a {u nção primonlial c regulamentar de resp onder 
por tôdus us providências relativas à organização 
dos projetos arc1uitctônicos, com os respectivos 
ddculos c desen hos, para a construção de pródios 
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l'scuJ<Il.'l'S, cad eias, i'oruns e demais edifícios pú r 
hlicos. 

Verificando as dificuldades rcsnllanles de 
.tal organ ização, que grupava sob uma só ehdiH 
asst1 11tos técnicos especializados, embora de 11<1-

lur 'za diversa - um da alçada do <ll 'tlui.le to, ou
i ro <h competênc ia do e ngenheiro- civil - c aten
dendo a sugestões dos técnicos de maior r es ponsa
l>iJ idade da Sec 1·elaria, providenciou o ti tular d<t 
pasta. em junho do auo passado, a organização. 
em ca rúlcr provisório e a título experimental, d~1 

Divisão de Pontes, que ccn tinuou funcimwndo 110 

Depa rtamento de Obras Públicas . 

Pos teriormente, cria do o Departamento d e 
Viação Aérea, ficou o Departament o de Viaçüo c 

Urbani smo, jú de longa data dcs l'alca do da Di\' i
são ele Urh<ln ismo h c je anexa ao Dcpa rtam cn
lo de Ass is l t~ncia aos :Municípios - reduzido tão 
súmenle ú Di visão de Viação, d e vez tiUe os ser
viços 1·elalivos a campos de pouso passaram para 
o Departa,rnento próprio. 

No período de 1.0 de janeiro a 3l de dezembro 
de 1H31 , l'ornm feitos os segu intes lrabalhos Jln'

para lúri·os, referent es ~~ conslru ç~10 de pontes 110 

Est:1do: 

Es tudos para proj elos . . ~2 

Projetos em organização 2G 
Projetos concluídos . . 105 

Dos proj el:os concluídos, 1ü são para pontes 
de nwdeira e 8() para pontes de concreto <II'Jllndo. 

ma do. 
Obras em andamento -· - Albn de vá rias 

obras de pequenos reparos em p ontes, achavam
se em construção, em Jl d e dezembro úlUmo , 
<'ntr e outras de m enor irnporlúncia. pontes sôbrc 
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os seguintes cursos dãgua: - rio AHié, na estra
da São Domingos do Pra la-Coroncl Fahriciano; 
rio Araçuaí, denominada do "Funil", na estrada 
Araçuaí-Minas Novas, no município de Virgem 
da Lapa; córrego Bahia, na es trada Virgem da 
Lap,a-Minas Novas; ribeirão Bom Retiro, na es..: 
lr'ada Felipe dos Santos-Barra Longa; rio Bonfim, 
na estrada Santos Dumnnl-Aradtaha-Hio Pa,mha, 
no município de Santos Dum ou t; rio Carangola, 
na estr.ada Carangola-Faria Lemos; riacho da 
Cruz, na estrada Januúria-Manga; ri beirão Curi
mataí, na es trada Buenópolis-Corinto, ·município 
de Buenópolis; rio Formoso, na estrada Santos 
Dumont-Conccição do Formoso (construção de 
muros de arrimo); ribeirão do Gama, em Itape
cerica; ribeirão Gavião, na estrada Coelho Bas tos
Antônio do Pradn, município de Eugenópolis; rio 
Guanhães, denominada do "Funil", na es trada 
Sabiuópolis-Serro; rio Indaiú, na estrada Jndaiá
ltapecerica , município de ltapecerica ; ri o Itaca
rambi, na es trada J anuú ria-;\'Ianga; rio Ila pece
rica, na es trada Divinópolis-Carmo da :\lata, m u
nicípio de Divinópolis; ribeirão Jacinlu, na es tra
da Jacinlo-Aimenara, município de Jacinto; r io
Jequitaí , na es trada Belo Horizon te-Nort e de 
Mü1as (obras complementares de acesso); rio 
José P edro, es lrada Jpancma-Aimorés; ri o Lam
bari, na estrad tl. <Jll e liga Pitanguí ú es tação de 
Álvaro da Silveira; ribeirão. Macaúbas, 11 a es tra
da Arceburgo-Monsanto; rio Muzamho, na estra
da Movimento-Cruzes, município de Alterosas; 
rio Negro, na Vila Crisólita, município de Agnas 
Formosas; rio Papagaio, na estrada Conselheiro 
La.f.aicte-Carandaí; rio Paranaíba, na estrada 
Santana de Patos-Lagoa Formosa, municípi o de 
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Patos de Miuas; rio Paraopeba, na estrada João 
Hibeiro-Bclo Horizonte; rio do Peixe, na estrada 
Lima Du.arte-Juiz de Fora, .município de Lima 
Duarte; rio Pomba, na estrada ltapirussú ao Es
tado do Rio, município de Palma; ribeirão Ponte 
Alta , na estrada Conquista-Delta, município de 
Conquista; ribeirão Santana, na estrada Lagoa da 

Prata-Arcos; rio Santana, no município de Abre 
Campo; rio Santo Antônio-, na estrada Dom Síl
vério-Alvinópolis; rio Santo Antônio, na estrada 
La.goa da Prata-Moema, município de Lagoa da 
Prata; rio São Francisco, em Iguatama; rio Silo 
João, na estrada Nova Hcsende-Bom .J esus da 
Penha, município de No va Hesendc; ri o São 
Pedro, '.!la estrada Cússia-Pr.atúpolis ; rio Sapucaí, 
na es trada Campos Gerai s-AHenas, n o Ptn·lo da s 
Amoras ; ri o Sapu ca í, 110 município d e Sa nta 
Hila do Sapu caí; rio do Son o, n a es trada Pira po
ra-João Pinh eiro ; rio Taboão, em Delfim Mqrc i
ra; rio T cjuco, na estrada Iluiutaba-Torihalé ; ri o 
Turvo, ua es trada Guaraciaba-Poute Nova , muui
cípio de Guaracia ba; rio V crde, em São· Tomé das 
Le tras , na estrada Conceição do Hio V L' nk-Trt~s 

Cora ções ; riheir:to Vermelho, ua estrad a Verme
.lho Velho-Raul· Soa res, em Vermelho Velh o; rio 
Dourado, em Cana do Heno, município de l\fa
chado; rio São Francisco - couslrução de nma 
balsa entre os municípios de Curvclo e Abaek, 
no lugar denominado "Barra do Paraopeha"; rio 
São Manuel, denominada "Ponte do Matadouro", 
no município de H.io Pomba; ribeirão. Anta Podre, 
ua estrada J equitinhonha- Joaíma, município de 
.Toaíma; rio do P eixe, denomiuada "Dcliz" na es
trada Sêrro-Diamantiua; ribeirão Tejucó, na es
trada Hio Pomba-Piraúba, no muncípio de Rio 
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Pomba; no Espera, na cs!Tada Hio Espcra-Ci po
tân eü; rio Pomba , em Cisneiros, município de 
Palma; ribeitão da M[\la, no rnunicípi o de 1\Ta !o
sinhos; rio Paraopeha - balsa ligando a es trada 
Pará de i'd inas-Esmcraldas; rio do Peixe, em Pa·· 
lr imônio, na es trada Prala-Vcríssimo; ribeirão 
Casa Branca, n o município de Brumadinho; ri
beirão Bonito, lla vila de Sa nta Teresa do Boni
to, no município de Pcçanha; rio Pa ra n;dha, en
tr e Minas c Goiús, no pôrto das "Niangudras" ; 
rio do Pdxe, dcnomiiwda ' 'Grijó", n a es trada 
Dom Silvério-Ponte Nova; rio José Pedr o, em As
saraí , m un icípio de Pocrtlil c; r i hei rã o Mingole, 
na es trada São João Ncpomuccno-Ca taguascs ; ri
beirão dos P orcos, 110 município de Dores do 
lndaiá; ribe irão. São João, em Va rgem da Cacho
eira, es trada lgaratinga-São GmH.;.alo do P~u·ú l ' 

rio Mucuri do Sul, em Capora nga, município d <· 
Ladainha. 

Obras concluídas - . \s scg u in l. cs pon tcs fi
caram concluídas c rcccbidm; oficialmcn te a t(· 
:n de dezcmh ro de 1951 : - ·ribeirão Agua Limpa, 
no local " Grola Funda", cs lrnda Po lé - J\l al a
cachcte~; rio Casca, em CH.:hocira Alegr e, es
trada Jequeri - Teixciras ; riheiri'ío Sflo J oão , 11<1 

es tr ada Sã o Pedro da União -- Biguatinga, m u lli 
cípio de São Pedro da União; rio Silo João, nn cs
l rad~l 1taú1 ~ 1 -Scrra Azul, 110 1nunicípio de Haú
na; H.io Verde, na estrada Conceição do Hio Ver
de - Silvestre Ferraz, na estação de Freitas; rio 
Verde, na es trada San tana do Capivari - Pouso 
Alto·, no distrito de Bom Re ti ro; ribeirão Caraça . 
llll es trada São Ben to - Caraça, mun icípio de 
Santa Búrhara; córrego Picão, em Morro <lo Pil :1 r. 
municíp io de Conceic;ão do Mato Dentro; r ibei rão 
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San to Antônio, no distrito de Sa11 to Antonio do 
Hio Abaixo, mun icípio de Conceição do Maio 
Den tro; córrego Cedro, em Cedro, município de 
Paraopeha; ribeirão Pele de Gato, na eslradu 
Peçanl1:1 ~ Sant a Maria do Suaçuí; rio Aragu::.~ri. 
em Nova Ponte (recoústru ção de um vi"ío) ; rio . 
V en]e, em Pontalctc, entre os municípios de Três 
Pontas c Elói Mendes; rio Taquarassu, n a estra
da Caeté - Jaboticalubas; rio Paranaíba, 110 Por·
lo da Barra, es trada Coromandel - Paracatn ; 
rio Mucuri do Nor te, na es trada Teófilo Otoni -
Lada inha, município de Ladainha; ribeirão Süo 
(;onça lo, na es trada Pir:apora - Lassance, muni
cípio de Pirapora - Hio Douradinlw, na estrada 
I tuiuhlha - Prata, município de P rata; ri o Pira
cicaba, na cidade de Antonio Dias; rio Matipó, e1n 
Haul Soa res, denominada "Sete de Setemhr~/'; rio 
Sapucaí, crn Pont::.~lcte, entre Paraguaçtt l' El('li 
'lcndes ; rio Verdt', na cidade de Três Coraçõc::;. 

No co rrente exe rcício ficaram concluídas, ell

trc outras ob ras, a de construção da ponte sôbre 
o rio Sito Fnlllciseo, ern Jguatama, que figura na 
rclacJío de pontes em a ndamento, em vista de sell 
recebimento oficial se ter verificado depois de ;H 
de dezembro de 19:51. 

Conlndus assinados - No exerc1c10 passado 
foram .assinados noventa c um (91) têrrnos de 
cnnlra Los par a obra de construção, reconstrução 
oti melhoramento.· em pontes, cujo monlan v ;ll in

,,.c a Clll a ntia de Cr!ji::W.7(i4.G4:J,50, rci't•ren iL:s uos 
1::> 

seguintes serviços: - Tupaciguara --- Contrato 
com a eo ;J strutora !Latiuya Ltda., para execução 
das obras de con:Lru<Jw. da ponte sôbre o rio P: l

rauaíba, no Porto das l\'la ngueiras, nas di visas dos 
Estados de lVJ inas c Go.iús - Cr~2 . G44.-17:>,UO; Pl'-
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dro Leopoldo - Aditam cuto celebrado . com a 
Construtora Campos Go ntijo S/ A, pa ra constru
ção d a ponte sôbre o r ibeirão da Mata , denomina
da " Ur ubú", Cr~ 18.387,50 ; Raul Soares -- Con~ 
trat•o com a Sociedad e de Obras de Engenharia 
Sorcngc Ltda. , para cons trução da superes tru
tura da ponte sôbrc o rio Matipó, denominadá "7 
de Sele111bro" - Cr~ 2!)9 . 276,00; São Domingos 
do Prata -~ Contrato com a Prefeitura para cons
lrução da ponle sôbre o rio Alfié, na cs lrada S. 
Domingos do Pra ta - Coronel F abriciano -
C r :ti 11!). {i54,00; Guaraciaba - Aditamento com 
a Prefei lu r a para constr ução da ponte sôbrc o . 

rio Piranga - Cr$ 337.672,00; Santa Búrhara -
Contrato com a Prefeitura para con struçã.o da 
ponte sôhre o rio Cm·aça, na es trada São Benlo 
C:araça - Cr$ 171.820,30; Itapecerica - Contraí c· 
com a Prefeitura para construção da ponte sôbrc 
o rio lndaiá, na es trada Inda iá a ltapccerica -
C r !/) H)O. 343;97; Ita pecerica - Con lra to com a 
P refei tura para conslru ção da ponte sôbre o rio 
Gam a, na es tação de Lamounier Cr :P 183 .620,20 ; 
Cússia -- con tr a to com a Prcfeilura para cous tru
ção da ponte sôbre o r io· São Pedro, na estrada 
Pratúpolis - Cúss ia Cr51i222 .91R,!)0; Machado -
Conlrato com a Prefei tura para cons trução da 
ponte sô ilre o rio Dourados, em Cana do Hein o, 
Cr!/) 124. G32,70 ; Hio Pomha - Conlralo com a 
Prefeitura para con s tru çi:í o da ponte sôbrc o rio 
São Manoel , denominada "Fonte do Ma tadouro" 
Cr~ 1 8:~. G!Hi,20 ; Pila ngui - Con trato com a Pr e
feitu ra pura construção da poule st>brc o ri o 
Lm .J burí. IHI es taçã o de Alva ro da Silveira Cr!ji 
2!17. G42,:W; Aguas Formosas -- A di tarncn to ao 
contr:1lo l'irmado com n Prefe itnra para conslru-
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ção da ponte sôbre o rio Negro, em Vila Crisóli
ta - C r~ :wo121,70; Guaraciaba - Contrato com 
a Prefeitura para construção da ponte sôbre o rio 
Turvo, na estrada Ponte Nova - Guaraciaba -
Cr$ 1410 919,00; Santos Dumont - Contrato com 
a Prefeitura para construção da ponte sôbrc o rio 
Bonfim, na estrada Santos Dumont - Aracita
ha - - j{io Pomba Cr$ H30316,9G; Conquista -
Contrato com a Prefeitura para construção cb 
ponte sôhrc ü ribeirão Ponte Alta, na estrada Con
·quista -- Delta Cr$ 145o~n9,40; Ladainha -- Con
trat() com ,a Prefeitura para construção da ponte 
sôhre o rio Mucuri do Norte, na estrada Boté -
Ladainha --- Cr!j\ 122 o 94!1,50; Ipanema - Contra
to com a Prefeitura para reconstrução da superes
trura da ponte sôbre o rio José Pedro, estrada lpa
nem a -- Aimor és -- Cr$ 3140 2LJ5,50; João Pinhei
ro. - - Aditamento ao contrato celebrado com a 
firm a Comércio Engenharia Ltda o, .para constru
ção da ponte sôbre o rio do Sono, na Cachoeira 
das Almas, es trada Pirapora - João Pinheiro 
Cr~ 392 o(it18,20; Abre Campo - Contra~o com a 
P refeitura para construção da ponte sôhre o rio 
Sa ntnna -- Cr!)i l7!1.l!J5,90; Ma tozinhos - Contra lo 
com a Pre feitura para construção da ponte sôbre 
o r ibeirão da Mata Cr$ lOG .41!J,OO; lguatama -
Adilam enlo· ao contrato celebrado com a Compa
Hhia Imohiliúria c Construtora Belo Horizonte 
(Cicobe) para construção da ponte sôbre o rio 
São .Fra ncisco C r~ 753 o 705,50; Virgem da Lapa 
-- Contrato com a Prefeitura para construção da 

ponte sôhre o córrego Gurila, na ·es trad a Grão 
Mogol - - Virgem da Lapa - Cr$ 45 o 968,40; Aiu
ruoca --- contrato com a Prefeitura para constru
ção da ponte sôhre o córrego Campina, na Aveni-. 
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du Presidente V~trgas -- Cr!jí 1Dl. -L:i :>,80; Caxumhu 
-- Contrato- com a Prefeitura para co ns tnJ t,:ão d~1 

ponte sôbrc o rio Baependi, em. )Jorro Qneimado 
Cr~ 27!:l. 79!:l,OO; .Joaima - Contrato com a Pre
feitura para execução <la p onte sôbrc o r io Anta 
Podre, na es trada .J equitinh onh a - Joaima -
Cr!j) 306.W5,30; Sêrro - Contrato com. a Prefl- ilu
ra pa ra execução das obras de construção da pon

te do ''De liz", sô bre o rio do Peixe, ua es tradn 
Sêrro - Diamantin a - Cr!ji :~01 .42c!,()0; Fdi xlú n
dia - Contrate com a Prefeitura pDr a co :J :..;lruçf~;; 

c instalação de uma balsa pürn travess ia do rio 
São Francisco 110 lugar den ominado ''Bana do 
Paraopcha", en tre o,.; municípios d e Curvclo t' 

Abae té - C r~ 31. Glü,DO; Bocai ú va - C01i.tralu 
co1n a Prdeilu ra p ara consl.ruç:io da pon L e s(\hrc 

0 rio Guavini pú , naqu e le 111\llll Cl pJO . Cr!j> 

1'71 .811.,30; Ba ldim -- Con trnlu com a Prcl'l'ilur :1 
p ura execução da s obras de coJJs lr u ção d a pou te 
sô l> rc o Córrego do Almô~o ·- Ci'~ 10(>.:\/f).OO; Hio 
l"'ornba - Con lm to com a Pn.Jcitura para u Hl s
l rnçi.ío du pe nte sôhre o rio Tej uco, 11a cslrad:1 

!tio Pom hn - Pirnúlw - C ·!j) :.>.0~.7:\7,70; An ttn1i o 
Dias - Adita.mclllo cclchr adü com n Cia. i'1<;os 

Espcc iuis [ tn lli t·a, para cr, n s t ~' llt~:"ío d a ponlc síilm· 

0 rio P ir:wicn iHI Cr$ :.>.t1.7l: \,l0; l'ail n:1 Co ntra to 
con1 :1 Soci ed ade Br:t s ilci ra de E 1t gcnhari:t c Cons
t ru ~·()c: J Jda., pnr:t consi ru<;iio d :t ponte st>h r l' o rio 
Po tnha, <' lll Ci ~lll l' iros Cr!j; 7: 1 :> . \l~)l ,g(); !\lin:ts 

Novns Contrato com :1 P rdl'i!llr:J para constru 
\·ão da ponte sôl)l'(.' o rio Sc lu btl, llll cslr:H I:t .\li tt:t.> 

.Nov:1s Engcn!Jcim Sclmoor Cr!jí 211 .7(}(i,DO; 
Guia Lopes Conlrulo Cü ll l u Prcfcit l! rn pa ·:1 

cons!ruçuo da pont e sôbrc o ri o do P e ixe, 11<1 es
.tra da (rui:l Lcpcs -- 13mnhui --· Cr!j) 1~:í.097 ,20; 
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Tri:'s Cora~õcs · - .\di lmnenlo ao co11 tr a lo para 
const rw;ão da ponte sôhre o r io Verde - (:r$ .. 
;};)_;_H\8,-10; Polé - Co n trato com a Prefei tura para 

con s l ru~· ão da ponte sôhr e o dbcirüo () uar lu-fei-:
ra. tl:t e::; lrada T eól'ilo O loui :\fa lae:H:lle la - 

C r-:· líl(i. 376,:.w; São Francisco - - Contra lo com a 
Prefcil ll l'H para con::. lnt t:iío da ponk sôbre o rio 
(;unril>as Cr~ n2 . J,j UlO; Sêno- Adil~lllCHtO 

com a Prefeitura para cot1s tru çüo da p onte do. 
"lkliz", súh rc o r io do Peixe, na es trada Sêrro -
Diamantin;l (:r~ ~0.000,00; Bocn iuva - ( :nntrato 
colll a Prdci tll ra para cuuslnH;ão da JHHllt' sôbre 

o ri o 1\ lacaúha:õ, 1 1~1 <'::ti ':Hin BocuÍLJY<l O! tos d'A
gua - - Cr~ 2:1:,L~l D ,~O; Vi~;c ~;nd c d<J Hio Branco 

Contrato com a >rcfc ilura para conslru<;Üo Ja 

pon k sôhrc o ri<. 1\agrc. denomina<!; "Ltnlilinha" 
Cr~ :21:l.:)K l,!lO; ]>(·rdizl's CcHllr:1 lo ( '0 111 :t Prdei
iurn para cou.·tru<Jio das ohnts de al0rro d e ;\cesso 
ú ponte sôbre o r io Quebra ,\nzGl, uo local deno
mi wdo "'Pôrto da •': lZl' lHI.i n lw .. , na eslru<la Perdi
zes - - Pa lrocí tlio - Cr~ l52.GOO,OO; Ca ld:ts -

Con l L'D I o com a Prel'ci tu r a para cons lru <.:iio da 
ponte sôhre o rio Pardo- na eslrada Cald:1s - Gi
mirim -- Cr~ '273 . 1-!1,'20; Itapagipc - Contra to 
com a Prdl'itura para couslrll<(río d:l ponte sôhre 

o no S . . l\lalnts, na estra da - . F rnl:1l - l tapa gi-
pc ( :l\ tnp in a \'<'l'<k Crii :.w:>.71 t , 10; Pouso Alc-

grl' Co11 i r;li o cotn :1 Prcl'e i L um parn l'()lJ S l ru <.:ão 
da ponte súhrc o ri o llain1 , na ('S I rada Pouso Ale
gre Borda da 1\ln tn Cr~ ; );):l.~l!Jti,70; It:~pcccri

l' U - · Con tra to con1 a Prdcil urn par:1 u cons trução 
da pu11te denominada de: ".\.fonsos'', st>l ln' o rio 

Santana - Cr!p 150.000,00; Passos -- Contrato 
com a Prdcitmn para cons trução da ponte sôhre 
o r io S;\o Joi'ío , na estrada .la cuí - Passos - ·· Crlj) 
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197. :m(i,:HJ; Eugenúpolis - Aditament o celebrado 
com a Prefeitura para co ns trução da ponte sôbrc 
o rio (;a vião, em Coelh o Bastos - - Cr~ 21.85!>,()0; 
Silves tre Ferraz - Ccmtrnto com a Prefcitm·a 
para constru ção da ponte sôbrc o ribeirão da Pal
ma, IW e~;trndn ·Si lvestre Ferraz - Dom Vi1;oso 
- Cr5ji 114.471,t10; l'aragunssú -- Acli tmncnto ce

lebrado com a Construtora Brnsil Cen tra l S. A . , 
par;l cons lrnção d a ponte sM>re o r io Sap ucní, em 
Pontalct<', ll<l S d iv isas dos mu n icípios de Elói 
Mendes,. P<lraguassu - Cr!ji l87 . G!l3,GO; Snnta 
Darbaru -- Adilamento celebrado com a Prefe i
tura jl[l ra execução das oh ras de conslru1;fio da 
p onte ~:ôh rc o rio Car~H;a, na estrad a São He n lo - · 

Caraçn Cr!j) 100 . G2~~.0G; San to An tôni o do Am-
pa re C:m lrnto celebrado com a Prcfci tu m pnra 
coll s lr u;iío d u p o11lc sôlll '(' o r io A mpm·o, den omi 
nad a "Ponte do Vico", ua es trada San to An lôuio 
do Alllpa ro Bom S uC('S'ill --· · ( : r~ R7 . 2(iX,80; San-

to An ft> ni u do Amparo C.on tr:1!o c<·lchrndo com 
a Prel"ci tura pnra coll s lru<;ão da ponle s<''>hre o rio 

Ampn ro, d cn o. lÍnada " P c n lc da Chác:ll·n" , ta 

estrad:1 Snnlo Anttlllio do Amparo - Campo Be

lo - C r~ 7--t. 884,HO; Ubc raha -- Contra io. com a 
Prcfc i tur:l pnra cons lruc_·ilo da ponle stlhl' (' o rio 

Bonito, 110 frec ho d:1 ponte do P into, 11 :: di visa dos 
muni cíp ios d e Uher:1hn c Conc c~ i<: ão d:1s Ala gnus 

- -· Cr!ji 2:~:>.4:)!1,\18; Srío .João Nc pr;mucc no - Con
trato 1'0 lll a Pre feitura pan1 co ns trn t;ão dn ponfe 

sôlm.· o rio Ho~:n ( ;ra nd c, na eslrada Sito .l oüo Nc
pom t!C:l'llo Cntngu:I Sl'S C r~r 1HUi72,:10; Cunl

ting<l Con lralo eom n Prdcilura para cons tru

ção dn poil lc st>hn· o rio Cnulfingn, 11:1 cidndc - 
!> 17 . : ~71,10; Pedro Leopo l<k Adit amc 1ilu cel c

hntd o cr.m a Co ns lnil or;J Cam pos Couli j o S . A., 



-179-

para constrwJio da ponte sôhrc o. ribeirão da Mata 
- Cr~ 84.300,GO; P ir:qJOra · Contrato co m a Pre
feitura para collslrw;ão da pon te sôhre o córrego 
Jatohú . . Cr!ji 174 .'173,70; Sanl <l Hita do :Jaeutinga 
Contrato co1n n Prdc il ura para eom; lrução da 
pmllc ~;;ú hrc o rio Ba nanal -- - C r~ ;) -J~ . 87!),()0; San

ta Hilu do Sapucaí - Aditamento celebrado com 
a Cons!rulor:t Ltaliay:t Ltdn ., em ~1-12<) 1, para 
cous!rw;ão da pon te sôbre o l'io Sup ucaí - - Cr$ . . 
3G7.:l-l l ,OO; Pinmga - CoiJ irnlo com :1 Sociedade 
Brasileira d e Engenharia c Co nst rw;ôcs L! da . , 
para cons lrw:i'ío da ponk sôhre c~ riu Pimnga, em 
Pôrlo Fü·mc - - Cr~ 813 .7\)8,\lO; Itmnarnudiha -
Act>rd o celeb rado com o Dcpart :mwn lo de Estra 
das dt• Hodagcm, p <ll'a cnnslruçil n da po n te sôbrc 

o 1·io r.i' :I<;U :lÍ ( l' Ill Carhoni la , no K t l l. :>;), dH es

lr:J d :1 Di :ll n:t ld in :1 C:t P~' I i nl .a · C r~ :r>:> .OOO,OO; 
Pedra Azul - Tl-rm u de a et>t·do celebrad o com o 
D c pnd:ll lH·nlo de Es tradas de Hodagen1 , para 
conslrJ](,:ão da ponte sôhre o ribei rão l nlwúmu , na 
csln1<L1 Pcdr! t Awl ú Hio B:t hi:J Cr~ 
1.011i.:2R7,!l0; .Joüo Ribeiro --- Contra to com a 
Cons lru !ora Brasil Ccntml S . A . para construção 
lia ponte st>hn~ o rio Bnmwdo - - C r~ -JG(i .1.R:l,70.; 
ltaú rw J\ dilnmenlo com a Prel'ei lur:t para 

consin rçào da ponte sôbre o r io Süo .Tn i'í o, d cno
G·n iD nda "Pont e da Vúrzea"', n a estrada ll ;t úna 

Se rr:t Azul --- Cr~ 130.000,00; Hio Espera · Con
trato com a Prcldl!lr<l pa!':t conslruçiio da ponte 

sôhrc o Hihciri"io A rrudn , na estrada Lafaicle -
Pirungn - Cr!j) 100.03G,40; Huhim - Contrato 
com a Prefeitura para construção da ponte sôlJrc 
o Hihcirfto Bihcirfio Huhim do Sul, n u es trada 
Rio do Prndo - Huhi1n - - Cr~ 212.;33-1,10; São Do
mingos do P r a la - Con l ndo com a Prefeitura para 
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constru~ão da ponte sôhre o rio Sacearnenlu, na 
estrada São Domingos do Pra La - - Goiahal -
Cr!j) 127AO:J,90; .Ma nga - - Adi lamenlo com a Pre
feitura para construção da ponte sôhre o rio Cari- . 
nhanha, na estrada :Manga - São Gonçalo -- Cô

cos (Uahia) - C r~ :37 .124,GO; Barra Longa - 
Contraio com a Prefeitura para cons trução da 
ponte sôh re o ribeirão Bôa Vista, na estrada Ponte 
Nova -- Sa nta Búrh:1ra - Cr5ji l:~:>.\l20,80; Sa nta 
Maria do Sua çuí -- Contrato con1 o en gen heiro 
Arquilllino Auguslo .Taqu c ira para C011Sll'll'Jw da 
ponte sôhre o rio Swu;uí Grande, denominada 
"Cachoeira Grande", entre Virgoltlndia c Santa 
Marü1 do Suaçuí ---- C r~ Hi:L 000,00; Hio Espvra --· 
Con trato com a firma Técnica Moderna Llda. 
para construção da ponte sôhre o rio Espen1, na 
estrada Hio Espent - Cipo tftnca - Cr!\i :>2.!100,00; 
Santa .Juliana -- ConlrDto co111 a Prcl'cilurn para 

constru<Jí.o de aterros de :tccsso ú pon te, sflhl·e o 
rio Quebra Anzol, no l'ô r lo do~: \ ' ic irn s Cr$ 
18.:>18,()0; 1\-lonlcs Claro. · c(~ n l l':lio l'(IJl) <l Pre

feitura para constru<,· ão dn poull- sü iJrc o cúl'rcgo 
Saracura, na cslrad~1 Mo ntes Clnros - Ju r:t ll t<·nlo 
- Cd 177 .20:),40; Aiut'llÚL:a - Con trato com a 
Prefeitura p<trn CO ils lruçiio da prmit' sôhrc o cór
rego A iuruóca Cr!ji :377.111\, 10 ; C<t pclinlta -

Contrato com a Prefeitura para cons lrtHJío dn pon
te sôhre o rio Ag11<1 Bo:t, na vila de A," U:l Boa --
Cr5ji tg:J.:~n7,!l0; Cudé - Adil.: tllll' lllo ce khraJ.o 

com o enge nhe iro Arquimino Atlgllsln Jnquc iru , 
pura co nstru ção d:1 ponte sôhrc o rio Tuqu :tl'U\'-U, 

na cs lrada Caeté - Taqu:mt<;tt - .Jaholic: tlubas 
- Cr!j) ll. ;_n~,RO; Verissimo - Con tr:do com a 
Prefeitura para co11slru<;ão da polllc súiJrc o rio 
do Peixe, na cs lrnda Prata - Vcrí ssilllo (adita-
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mclllo) -~ Cr~ ;~:L77R,-10 ; Arcos - Colllra lo com 
a J>rdc itura pnrn com;truçüo dn ponte sôhrc o ri
bcir:-io dos Arcos, 11a es tr ada Arcos - L;1goa da 
Prn ta - Cr~ 172.Rn,IO; Hio Novo -- Contrato 
com n Sociedade Brasi leira de E ngclllwri a c 

Consl ru ~·ôcs Lldn. ( lschras(:ll ), pnrn conslruc;ão 

da ponk stlhre o rio 1ovo, na c idndc de Hio Novo 
- Cr~ 72D. H(}8,\)(); C:mno do C:1j m·u --- Contrato 
com a Prcl'eit u r a para conslru<:fio dll ponte sôbre 
o r io Empatunndo, JHl cs lrnd a Carm o do Cujurn 
- Divinúpoli s . - Cr~ 2(i:l.!HHi,nH; fgu:dan w -
Aditam ento celebrado CO Jll a Cia. lmolJil iúria c 

Cons lrulor:1 Belo Jlor izoni e, pnrn cxccu<;i'io dns 
obn1s de cons lrw;i'io dn ponle sí1hrc o Hio São 
Fran cis<.:o -- Cr :j\ 7:)0 .000,00; \'irgc m dll L :lpa 

Conl1·: d o com <l PrdC'ilur:l p:1r:1 cons lrut;ão da 

ponll' sôhrc o ribeirão S:ml :l ll<l, na est rada (;rüo 
l\logo l -·Virgem da L1p:1 C r$ :20:2 .37:2.,70; P:l

trocínio - Conlr:llo culll a P 1·ctc itura p:1ra cous
truc;fio de a ll' rro~; de <~cesso ú polllc sôhrc o rio 
Quebra An zol, no lu g:n· denomi 1wdo '"Pfl rto da 
Fazcn di nha " - Cr!ji 12:L 2H2,00; Corou cl Fahri

.ciauo -- Conlr~ il.o com a Construtora Bn1sil Ce n
tral S/ A . , para consl ruc; il o da poHle sôhrc o r io 
P ira cic: ll Ja, 11a cslradn No\'a Ent -- Cnralinga - - · 
Cr~ :Ui:í;).(i:)l,()(); Sin lOil L'sia - Contr;llo cotu a 

Prefeitu r a p:l ra con s iru çi'10 da ponte sôh rc o rio 
São Sim ão, na divisa d e Simonési:1 c l\l:mhua«U 
- Cr~ ;)1.817,:30; Simonésia - Contrato com a 

Prefeitura pura construção da p on lc sôhrc o rio 
Palmeiras, na es trada Manhuaçu - Simonésia 
Ipancma - Cr:P 76.7-17,80; Passa Qua tro - Con

trato com a Prc l'e itura para cons lrw;ão da ponte 
sôhrc o rio P assa Quatro - Cr~ G1G.G73,60; Mon
tes Clnros - -· Contra to com a Prdcilurn para 



-·· · 1~2 ·-

constn rcJío dn ponte~ sôhr<' o cÚLTt'g!) :\blias, na 

es trada i\ iontes Claros Juramento - Crlj) 
lf>H.82l,OO; Potó --- Con!r:llo com a P rcfeitura 
para construção da ponte sôhre o cór rego Duas 
Barras, na estrada Teófilo Otoni - Poló -- Mala
cacheta -- Cr!ji 110.Rl1,()0; S il vinnúpolis - Con
trato con1 a Prdeil.ura pnra cons tru ção da ponte 
sôhre o rio Dourado, Jra Estrada Silvi:111Ópolis -
Gimirim -- - Cr~p 201 .070,20; .fequitihú -- Con trato 
com a Prefeitura para constrw;ão da ponte sôbre 
o ribeirão .Teqnilihú, na eslrnda Sele Lngoas -
Jequilihú - Vargem Bonita - Cr~ ·t:W. \l!7,10; 
Montes (]nros -- Contndo com a Prcrdturn para 

execução das obras de proteção da ponte sôbrc 
o rio Vncarin, na estrada Salinas -- Monks Cla
ros -- Cr!ji ()(i. 101,50; Pocr:tn e - Contrato com 
a Prefeitura p·tra conslnll;ilo dn po 1!e s6brc o ri-
bcirão Pocnme, w cslradn Tp: tn c tll<-1 

AimorC::s -- C r~ 181.11 :i,;m. 
Pocnme 

Catorze contratos foram, no mcsrno nno, fir
nwdos pnra e:ccu <Jí o de obras de r <' p :lroc; nas 

seguintes pontes : sôhre o ribeirão Agtw Su .i :l, em 
Collselhciro Lafaicte --· Cr~ 22.m;~,:íO ; ribeirão 

A junl:l -- Aj unta , em Dianwnlinn -- Cr$ 
22.102,00 ; riheirilo Folh<'l:t , em Dom .l muptim 
- Cr!ji 21.32;),20; có r rego l•:xtrerna, c rn Grão Mogol 
- Cr~p n.tm7,:IO; rio Cnse:1, c1n .l t'quni (adita-
mento) -- Cr!ji 7. :1,1;),()() ; rio (l:1s Velhas, em .fcqui
tihú - Cr!Ji 2ü9.:;20,80; rio Vacariu, c rn 1\lontes 
Claros -- Cr~li (i(i .cl01J)0; rio Sapncuí, em Poço 
Feio, llllllli cipio de São Gonc;nlo do Snp tJ<..::tí _ 
Cr$ 3'1:J.636,10; rio Sn pu e:lÍ, em Pu rcdcs, lllllllÍ

cípio de São Gonçalo do Sapucaí -- Cr:j; - 12 .1 ~3,00; 
rio das Velhas e m Saharú - - Cr5jí ;n. :Jü 1,70; rio 
Guanhãcs, em Sêrro --- Cr~i 7.2~)0,00; rio São 
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Si n uln, em S imon ésia - -- Cr!j; 10. D~8,00 ; rio Ca
r;lllgolu , e In Tombos - - Cr!j; 3:). !lD2,:)0 ; c córrego 
Siío lbrlolo in eu , Clll Viçosa - - C r~ :):) . 774,00. 

Tôdt~s ns províd(-ncins foram tom ; l<l:l~; pelo 
Govêrno, a fim d e ate nder nos inúmeros apelos 
que liH' foram d i rigidos pelos Prcf('itos <' de mais 
au to ridn dcs dos nm 11 icí pies a tin g idos pc I il S en

chentes, Jlo:; últinH>s dias de março de 1!1:-íl. 

J\o Ll'r nolícin da oco rr(!ncia, segu i im ediata

m ente para a região assolada, lJUC nhr:mgcu os 
municípios de Ponte Novn, Calaguascs, l lhú, As
tolfo Du !1·n, Pirai1g;1 c (luarucinha, a fim de orde

ll~Lr :1 s prim (•ir:1s m cdidn s de socorro c verificar 

pcsso;1hncnl e :1 c.· lcn s iio dos danos produzidos. 

Tanlh t'~m pan1 um c ,·:unc in-loco c lt·vanta
m cnlo dclallwdo dns propricdudcs d es truíd as, fo
ram dcs ln cado: o <' t gcnllciro .João Kllhi lsehck de 
Figucü·edo, c nl i"ío Supcriulcndenlc do Dcparta
mcn to d e Ohras Púhlicas, pura Ponte Nov:1; eHge
nh cii'O Sin val l\bccdo, Chcl'c da Divisilo de Cous
lrw:i"ío, p:1ra Cul<lgunscs, onde, e 111 eomp:mhia dos 

cn ,•:• ' •dl . iros <l :1s Circunscl'i<;õcs d e Uhú c LC'opol
dina , percorre u localid~1des nos municípios de Ca
Laguascs, Chú c i\stoHo Dulra; e ngenheiro Gerar
do (lncrra, do Dcpartnmcnto de Estradas de Boda~ 
gen1, ]Wl'D Piru 11 ~a c GtwntciHb<l , c cn ~;c nhciro 

Ivcs Son r es da Cllnlw, pura Ewbauk, no muni
cípio de .'aulos DtllllOllt. 

Dos relatórios apresentados pelos aludidos 
engen hei ros, constam rclaçocs dclal lwdas c indi

viduais dos prejuízos, assim resumidos: 
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l'nn I!' .\' ( 1 / JI / ,,t!lli t·ip:tlill ítll (• PHr l i t:ttl: tn·s 

tP tH' li l'ttla n ·:'\ :.:! • 271; . H:: l , llll 

l\luni cipa l i d ;tllt · ;; JI . IJi:l , l lll 

Jl slo/fo /}fi I J'(l 

C id a dt· n.-~ . ~i -.u.on 
Cnm]H·s lr,· li :i !iS0. /11 1 

n . E tt zi·h in ·12. !lOii,I IO 

Ubú 
P n r li CI!l ;t rt· s :!~X . fl 2!1 ,7 11 

M u n it:ip <t li d: ttl r· ;; 11 7 . II X, il rr 

C a l.a(Jl!a sl' ..; 

Purti t.: !J ictJ t·s s~ :~. I Ulr , r)(J 

P iran tfll 

CiriGt d t· :.! li U<i , IJII 

P ô rl 0 J<'irn te ;; fJ. lJIJIJ , Iili J. ltJ H. 11 11(1, (1 11 

C:ü:n n h :'ttt 1 2 ~ IJIJil , UII 

Guara ciaho JIJ . IJ itli.IJ IJ ;; o; J II II , IJ IJ 

Sanlo .'i / JilnlOJtl 

Euba Jtqtt •· 'IH!I 7 ir!r ,OO 

--- ---
S rllli :I S lili i .G I 1, 111 1 li.O:JII (jli : ~ . 70 

H t 'Sll l1 lll : 

.\lu n i t·i pa l idud 1·s : r;r; I . li li , OU 

li . ll:lll . lili:!,70 
I . 71i0 .1)111) , 110 

PHrli c ul :l1'{'S : 

X .4 G2 . '2 7 1,70 

Puni{·S 

llii . OIJ l l , ll!l 

·1 ;,r, .IJIIO,IIII 

n"u I) (J ii , llll 

-·----
J. 71i (J . IJII IJ ,U( I 

A S• ·e rda r i.u d a VLH;i'ío es l}t lo ln ;m du us pro

vi<l l> m:i;ts nccl'ssúri:t .' nos consl• rtos c rec oltsl r u
<:iio d"" pot l les nliil g Hi us e danil'i ca d :t s pe l:ts en 
chen tes . 

Purn occ!rrcr uo pn ,v;anl enlo d:t s iiHi<'nizn <:ÕI'S, 
cxcluíd ns ;ts pontes de propriedade do E s tado, 
abriu o (;ovl> l'llo o crt':dit() ex l,·aordinúrio de Cr!\' 
5.001! . (!00,0() pelo Dec rC'lo n .'' 3.554 , de :30 tk 
março de m> 1 . 

Trabalhos g1·áficos 

E1nho ru d csl':ll ·ado d e vúrios de se us técni

cos, comiss ionndos Clll outrw; rcp~t r li c:õcs do E s

tado, p (Hi c o lkpar ln irt cnto Gcogrúl'i co, no <.:OITCr 
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·do nno de 1\l:il , apt·esPntnr nprcciúvel so111a de t r a
halll o~; J·c:diz:Hlos, dcslacando-sv, lin!Jw; nlwixo, os 
princ ip:Jis. 

OJ!I'l'WJ5cs ierrl'slrcs - As tu r lll:l 'i de opcr: t
çõcs de ccuupo procc<ler;un aos lt':lll:dhos d e llÍ VI ' 

lmnento. fixa<;ô cs e de cmhulação para apoio ter
restre d e nc ro fo togram e Lria destinado üs l'ôlhas de 
Lago :1 d n Pr: 11:~ , Fcnnign , Il Ji r :lci, Dclri11úpolis, 
Cússi:t , B:unhlli, Pium-í L' Gu:l]>l'. 

Ac lw 1n-sc concluídos todos os stTví<:os de cal n 
po Jwccssúrios ao d esenho, ct n nn d:JIIH ·n to, 11:1 cs

cal<l de 1 :1 00, d :1 plunta cud:~ s tr:ll dl' l' h crlú tl d i:i , 
dentro d: Js norinas csí :dwlcc i d <~s ( 'lll con,·h1 io :Js
sina do co n t :1 prdt~ iiu r:t , colll :1 prec isão c ('h·n lt' n
tos ind i~>J H'IISÚ\Tis :1 per fei to SL'l' \ i<;o L' :1d :1 sl r :d t' ur
banístico, h:l vc udo o kvn nlil llH'llin :din:.(ido c\-rc u 

de S. 000 imúnis, o (jil t ' perm itirú ]Jl'rft·ilu si~d t· 
ma liz:llJío do: cúku los da ec n da imcbili<\ri:.l. :dc'·m 
J e outros relcY:tll tes ben efícios . 

T:1mh:.'·m cr~nclt1idó ~> :·~~ Ew o:-; !r: tlwli ws d l' 
campo ]Wra o dcsc11ho dn planta eadn ~;[r:d d(' 
Par:'! de Mirws, onde se ca<lu:.; lr êl rall l cêJ'C:l de 
2.000 imúvcis . Para a rigorosa cxecwJlO d(ls ir: t

Jw lho ·, l•lediu-se l111Ja ha se co m fio ''j nyar" , na 
qual se a p oiou a tJ·i:mgulat;iio :ll)r:lllgl' ndo :20 vér
tices, cob rind o n úrca de G.OOO.OOO d e. melros 
quadrados. 

Geurh;:Ja c ilcro j'oior;rmnelria - Os sen i<;os 
de ca1npo rcl:llivos ú tri :lllgu la çfio (' l'i.·a ção de 
pontos for:lll l sw>pcnsos 110 ano de 1!l:í1 , li'ío só

ment e por falta de pessoal hnhili l:H!o, uma vez 
que o~ antigos l l'ia 1guladores se encontram pres
tando scrvit;os em outtos órgãos da adm ini s tra 

ção, o q tle ve m causnndo embar a ços ao andm nen-
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lo da Carla Gcogrú l'icH do Es tado, na escala de 
1:100.00 . 

O scclor d e a e rofolograrnctria iucumbiu-se d a 
tomada de dados altirn(' lricos dos nivelam entos, 
para im edi:1to :qn·o v<' ÍL:lln ento 11os lralwlhos de 
restitui<;iio, projetan do-se na escala de l :50.000 
as fôlhas d e S<tcr:un enlo, Arax_ú, Delfinópolis e 
lhiraci , com o aproveita111 c nto de 200 p ontos geo
désicos de 1.'-', 2.'·' e :~ .'! ord e ns . 

C'arloqmfia e J)es('n ho - - Na Divisi'\o de Car
Logrnl' ia c Desenho, :1pesar dn cartncia de pes
soal, complclnmm-sc os lralwlhos de d esenhos 
dos origina is d:rs fôlhas de I U1bi ra c P:1ssos, ini
ciando-se a colllpilação das fo tografia s a(Teas da 
r egião que scrú se rvida pela fôllw d e P ium-í c a 
r evisão dos d esenhos da f<>lha de Pitaugu í. 

Para condu:;iio desta fôlha 6 iudispensúvel 
a tom a da de fotog rafia s aéreas para enchimento 
de " claros" existentes no origi n:rl, falt a de que se 
ressentem as f!ll!ws de An tônio Dias c Dom Sil
v <"t·i o. 

A sclc<;iío d e ctn·cs d :1s ft>llws de Bo<t Espc ran
<:~1, Cr·istais, Carmo d o Hi o Cl~n·o c Morro da Mesa 
foi conc.luíd :1, tend o-se ineu mhido de sua impres
siio as ol'i 'ÍIWS grú fi cas do Servi<_·o Gcogrúfico do 
l ·>b-cilo. 

fmpri n1 ir:11n-se, n o conc r do :mo, :1s fôlhar:; 
d e A trena s, Pa rú de J\Ji nas c Sa11ta Luzia. 

])i uisiío de G eoymj'ia -- Eu trc outros, cabe à 
Div isfto d e Geografia o trabalho qu e jú vem rea
liza ndo, d e slstenwtização do: assuntos referentes 
ú Divisiío T erritorial c .Judiciúria do Estado e 
o dn perfeita fi xtH; iio das úrcas u rhmws c subur
ha nas d e uossas uuidu d es admioi s tJ;a Li v as, pura 
<rue possam as l\Ju nicipa l idadcs c a Secretaria das 
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F inauças resolver os complexos problemas fiscais 
e urban ísticos . 

Jksobri gou-sc a Divisão dos estudos, parece
r es, d ahor<H;ão de ca rtas, solucionando, a lém dis
so, con l'l itos de jurisdição r esultantes de interpre
taçi"i o de divisas in lenmmicipa is, o que lhe possi
h ili lo u co n1ple lnr o estudo pnra a fixação dos qua
d ros urbanos e sub urba nos de cinqüen ta c três 
muu ic.íp ios. Forneceram-se p ublicações e cartas 
topogrúfi cas aos seguintes sec tores : Plauo de Re
cu pcr~J ção Econômica e Fomen to da Produção, 
Comissão de Limites Interes taduais, Serviço Geo
grá fico do Exército , Palúcio <la Liberdade, Secre
ta r ia das F ina11<;as, Secrct:1 r ia do Interior, Escola 
de E ngenhari a da U . l\1 . (~ . , Campos d e Pouso do 
Es l:Hlo, Dcpar lumen lo Nacional d e Es tradas de 
Rodage m, Prcfci tur:1 '> l\fu 11 ici pais, Secr etaria de 
Sa úde c Assis tênci a, Co nsl'lho Hodoviú rio, Conse
lho ~acionai de Gcograliu , Décimo Ba talhão de 
Ln l'nnl aria, Secre ta ria d a Via <;ilo, Comissão Mista 
Lrasi l ·· E.sla dos Unidos, Crupos Escolar es c Es
colns Dive rsas . 

Pcb mesma Divi ~; i"l o cor re o tr abalho de cla
hor<H;ão <i:t s c:trta .- dos nnmid pios m ineiros, scr
ví(:o ( ' ~qwci:tli zndo q ue Vl' lll sendo executado em 
r í!n to tlH' lHl:'> accl(' r:tdo po r falta d e desenh is las 
em tt w íor n ú ~:t c ro . 1~: pequ ena a equipe de dcsc
nh is ln s dc dicndos a êssc lrahalho, cn jo prossegui
Jll (' lllo t: ind ispcnsúvcl pnr:1 q ue se possam forue
cC J' ús ndm ini sl ra <:('ícs municipais os elem entos 
q t te lhes faci lit em o desempenho de sua impor
tt) nlc m issil o. 

Conclui r a m-se em 1 D;)l as seguiu tcs cartas to-

l)<n>' rúficas : Hibeirão Ve rmelho, Cu r rnm:as, Car-
, 1 

Yn I h o~; , Siio Gonçalo do Parú, Crucilúndia, Nanu-
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que, lludn , Gu idovn l, ( ::1mpiiut Verde, Santa 
Margarida, São Tingo, Pon a nc, Carmópolis, Fa
ma, .Tesuúnia , Coquciml, C:Jruw do Cajurú, S:mla 
Cruz do Escalvndo, E-;tiv:1 , Vcspasiano c l3:tld im. 

Conselh o Nacio nal de Gf'oqra/ ia -· · P rosse
guiu o Dc pnrlnll lCil to em sua colaboração com 
a<ru t~lc órgão l'edera l, com grandes vantagens para 
o Estado. A co n trihui<:ão prestada constou d e uma 
turma de 1<:-cni cos com posta de dois E n ge n heiros 
Top<'>grafos, doi s Auxi linres d e Engenheiro c 
duas turmn s de llpe rúri os de cnmpo, u!lln das 
quais com oito hOi liC il s <' a ou tra com cinco . 

E rn troca, forneceu o Conselho N acion al de 
Geografia os elcm e ill os seguintes, ob tidos Clll cmn
po pelas dtws Sceçõcs do Conselho Naciollal de 
Geografia, em Lerritó r.io n1inciro: nivclamcnlo de 
.precisão dns pri ncipais rodovias com "HN" de 
três em três qui ltnn c lros, perfazendo a extensão 
de 7 . 2G2 qui lô n1clros; L ria ngulação de primeira 
ord em, form:wdo cadeias com mnlhas aproxima- 
dam e nte. de 200 quilô inclros d e lado e mn desen
volvimento total de :l .OOO qui lômetr os . 



FOMENTO DA PRODUÇÃO 

O im:rc nH·nlo da p ro<hJI:ão cconôlllica c sua 
divc rsiUcn<;ão collStilttcm objeto primaeial dos 
c:;for<;os que Yl'lll desenvolveu do o Govêrno. 

r\ ncecssidndc da iJHlHsll·iaUza~·ão do Estado, 
em hns<'s amplas, afigura-se li:ío essc11cial ao nosso 
descnvolvi nl euto progrc.·sis la , quanto a cxigên
CÍ;l do l'om cnlo r:t cimwl de n ossas :llividHdes 
ngro-pas loris . l 'l llil e o u! rn complct:un-sc c evi
dcn c iHill que nilo t JH'S:'i ívc! n l'Xisll~neia dl' uma 
cco itoJni n agrúri:\ prÚ-;JH'l'<l S<'lll lllll:l ind t'Istl'ia 
podc ros: t, d:t 111 c:m ta i'ot·m:t que 11:io hú .ii, dus!rin
liz:l <; :Ío s:Hiia que st' ni'í o :diec rcc Jlll.IIW :1grieul-· 

1ura e peeu:'t ria cstúvcis. 

As r ·n liznç!ics d1, ;,,\' (n!o no enmpo dn pro
dtt <:i'ío cnerg{· tic n c d<,~; l l'nnsportcs , r clnl:tdas nos 
c;1píl.ulos prúprios, all'ndt•tn aos a s pectos ftmda

lll Clll.:lis dcssns cxigt nci:1s, :1 <Jll C' se l.ignm os 

itnpc rntivos d:t prosp('l' idad c twcioual. Se a 
cnr(· n ·ia cr(>nica de cnc rgiu, sc nlidn ]Whl lnaio
ri:t de nossos !llllllicípios como um do: eulraves 

lllilis sL·rios 110 St 'll progresso, indicava o scctor 
(;llcrgdico cmno um dos probl.cmns mais pre
mcnll's il se <Xluacion;lr, por outro lado a insta
ln çilo llO Estado de um grande sistema elétrico 
illtedigndo, cu .i as bases estão sendo assentadas 
pelo Govêrno, aceuu com a possibilidade de, em 
futuro próximo, juntamente com o funciona
lncnlo de indústrins de que tanto carecemos, po-
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d ermos lcvur :'ts :di vid:.td cs rurnis os h r n efícios 
decorrcutcs da clelrific.::tção . 

A cxis l(· ncia d e transportes mod crJJos c cco
nôlll icos é outra cxiuênc ia d e o rd em ocr:tl ]H'iLnúria .._.., . ;::., 

de lôda cokl ividad<~ qu e d escj n progredi r. V:~le 

d izer, ns estrad as q u e se con s troe m ou que se 
;:1pcrl'cic;oant se r vem tanto ús n~ecssidnd cs Jl wis 
viva s dn pl·odu~·ão ngrúrin como aos reclamos 

dn~; in dústrins c, a JWI' disto, oh.ictivalll finnl i
dadcs de trnnsccn dcn t:d :llcn n ct: soci:d c político, 
con 1 <1 mnior inlcgr<l(:uo que visam a eslithclecer 
entre a ~> vúrias rcgiôcs do Estndo, fnzcndo-ns u su
frui r 1n d hor os resultados p ositivos tk mn in· 
tcrd m hio mais estr ' Í Lo c p crmanen te . 

A complexidade d os prohl<:ma · relacionados 
com o fomento da produ <;iJo, em todos os seus 
ram os, exige do p oder púhlico urna alen<;ão p er
man en te c um desdohrumcnlo de illic inlivns que 
alcnd:llll ú lolulidadc dos reclam os nwni[cs l:ados. 

T clll ~. ido cstn n conduta do (loY0l' Jl O do r•:studo, 

que tudo vcn 1 p ro tllO\'l'JHlo, no que t'st ú :to Sl' ll :d
<.:<lll cc, p:1rn cri:u· :ts coudi1:l>u; propíei:1s :1 llll l 

sub~;i:lltc ial :n tlll enio d:t produ<Jio Hg rúri :t e it in
t e nsil'icac:ão d ' ncsso surtiJ indusl r i:il . 

O Se nhor Pres id e nte da Hc pú hl ica, <'ll l dis
curso prol'crido no di:1 H d<' :thrii do corrcut e 
ano, l'ocalizou ohj<'liv:llll c n k a ncc('ssi dud e d o 

folll t' nto dn prodw;ilo ngrúri:t n acion al, tp te lcnt 

calll inllado <'ll l ritmo infe rior no das .n ecessi dades 

<lo P:lÍs . Os opMl u nos coJH.;ci los cnl:l o ct nilidos 

pelo C hefe da N a t;ã o en conlrnram nntpla rcs
~c;on :'lllcia e cs loll cc1·to d e qu e us m edi d ns mntll

ciada.· por S. Excia., como coutr ilmiçil o do Go
vêmo f e d eral no iucrem cnto da s atividndes agro

pas toris, have rão, tfUando e l'e li vn dn s, d e conlri-
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huir pnra solucionar o dcsctpii líhrio d e que, nesse 
sentido, tmllo se r essente a vida brasileira no 
momento. De sua parte, o Govérno do Estado, 
como tem feito até aqui, cstú disposto a tudo em
preender c coopera r para q ue a nossa produção, 
melhor assistid~1 e mnpar:1da. possa co nseguir 
em pouco un1 rílmo de desenvolvi1nento que sirva 
à sua pros peridade e baste ~1 s necessidades do 
Iws.-;o orguni: mo ccollÔlllico c social. 

Com rela<;f10 aos anos :lllteriorcs, a produção 
agrlcoh1 de l\liuas, e111 19;)1 , i"oi elevada C satis
fatória. Hccllpcr~nnos o segundo lugar na pro
du ção do café' n:H.:ion:d, que hnvi:llllOS perdido 
em l!)i)O, c nossa sa l" r:1 dt· :dgodilo, devido so
bretudo ú ddiv:1 c l ai'! ~:l assisLC· ncia <JllC a esta 
cnllllr:J dispensou o S('I'VÍ<;:> v~; p cc íal iz~Hio <h Se
crcl;n·i<l da 1\t; ri c ldlur:1, :ti ngiu a cil'tas não :tl
caH<;nd:ls 110:-; lllli1110S dez m10s. 

Segundo c•.;Linwtivn ol'iei<~l do l\ li nisl{ rio dn 
Agric1ilLurn, 1\liuns <l<•ra is. Cill 1!);)1, apresentou
se COillO o maior prodtiLOJ' de milho, fei jão, alho, 
ocupando o segundo Jugnr na prodll<;ão <lc café, 
arroz, hnnn11a, c hú da í.ndia, lara uj n . Se acres
cen tarmos a isto a posição de lideran ça que mnn
temos no sector da erüH:ão pecnúrin, hem n. va
liaJ·enws o preponderante papél que Millns exer
ce no terreno da economia agrária nacional. 

Con h ceemos, contudo, as condições precúrins 
e difíceis elll qu e se desenvolve a nossa agricul
turn. Um de seus aspectos mais graves se re
fere ao processo rúpido de esgotamento de nossas 
terras a rúveis, lloj c com níveis baixíssimos em 
face da própria exauslão da gleba c dos mé
todos rui11osos de sua cx plornc:ão . 

Um programa vasto e cn<;rgico de recupera-
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<:âo da Lerru , nlr:lv(·s da nduha<;ão, do rdlores
talll cnlo, par~llclmn enl c a llllJa ctlll lJHmlta siste
lllÚiicn de modcrniz:~<:iío dos processos de cullura, 
apresenta-se corno ünpcrativo indcclinúvcl desta 
hora . Com êssc pcusn m eu lo, o GovêrHo está 
cs tudnndo m eios para iniciar, o mais breve pos-:
sivc], a cxplora~·ão industrial das reservas de 
apalila dcscohcrlas em Ar:L·ú pelo Jnslif ulo de 
Tecnologia Industdul, ao mesmo tempo em que, 
por intermédio dos serviços da Secretaria da 
Ag ri cu ltu ra, lc1n procurndo inte nsificar o rcflo
rcst~Hncuto e fa cilitado os meios para a meca
niza~· iío c racionalização de nossas l avouras. 

C:dw llccn tu:lr :lind:1 o promissor incr em ento 
qu e leve du ra nte o :mo passado o sut ·lo industrial 
do Eslndo, e lll virllldc dos csron;os desenvolvidos 
p elo Govêrno, (JUC n ão poupou m edidas a fim 
d e atrair pan1 1\íinll s c:tpilais c !(·cnicas e esti
m ubl· li su:1 i nve rsüo no ~ljli'O\Tilmncnlo de 
noss:1s ÍJJlcnsas riqu ezas naturais. 

Os rcs tdtndo.· d0ssc lrnh:tllw vao indicados 
11 0 lugllr prúprio . No <·ul:mlo, não scrú dc nw is 
cnc:m ·ccr o 0x i lo dus 11 cgoci:HJ_ícs qu c ohj eliva
r:I.IJJ :1 in s lai:J<:fw cnlr<· JIÚS de uma gr:llldc usina 
do Consórcio S.idcn'1rgico Alem ão Mnnnes nwm1. 
E sta organiz~H;ão , qu e jú coJJstiluin :1 sociedade 
bras ileira p:1ra êssc l"i1n , iniciou ns atividades. 
para a cons!rli(JIO, n es ta C:qJil: il , de llllJ<l usina 
d e iuhos de nço sctJ J cos tura c de outros arti
gos s iderúrgicos c que S<' J'Ú a Jnnior 110 g8 11ero 

d:1 A nJ t-l'ica Latina. 

Adiunte rela La r ei ns aliviuadcs desenvolvidas 
nos vúrios scctorcs da produ~·ão agrúrin c indus
tri al , por int e rm édio dos s<..·r vi ços da Secretaria 
da Agricultu ra, Jn dllsl ria, Com{~ t·cio e Trnhalho. 
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Com 1> ob.i eti ·:o d e incn'J l' •. ·11ta r [l JH'odw:ii.o 
ugr:ulb, o~; s<· ·vi1,o'; ('Strulurados no Dcparlu
lll<'!l:o d e l' rodw::io Vcg<'ln procuraralll dur~mtc 
o :nw npnn ll w r-~;c (i<'vid:HlH'Il[c e dcseu volvcr 
:ll i': i·lndes que se cons tituislit'lll em m ais efetiva 
c :lll;ph :t ss i sl<~ nciH aos lav radores. 

rJc;1;c scniido, :1s Ciretmscri (;õcs Agro-Pecu ú
ri:l !i ~·c : tlí z:1 ·:.l llt tl ·:dlalhos em 211;~ nu micípios, a s
si:;ti ;Hlo a 1 . Lí9 >ro prjedades :1gríco las c dando 
12 . .'lU~ c<JH..;ni l :1:-; !t'·cnicas a I cndidas na sede de 
seu ~;<; J'vJ<:o . (}; :1grônmnos p1·oporcionarmn a os 
Ja v rudorc: dclnonstnH;í)('s pridicas de jH'oecsws 

c m/·iodos ugri GoJas ma is rac ion;IÍs, eusi llmHlo
ll li: .· :1 111:1 Jl·Jr:\ í:conômica de combater a saúva, 
de .:· uJJ '-: f'l ' V: n· o olo, de praticnr :1 irrig:H;üo c a 
drc::: .. ~:· · n t , d1· w;ur t· np !ie :n· ad ubos, de controlar 
do· ·Jw:l ; 1; pr:q.;< s dos v<'gd:Jis, prep: tr<l l ' o lcr

l'CllO, ele. 
P<'1a elwfia do serviço c por in terméd io das 

Circunscri<Jic:->, !'oi fei tn a segui nte d istribuição 
+.: scnwn lcs c 1 1udns : G;LOOO qui los de 1nilho 
hihr!do, 11 1) .R70 q uilos de :uToz, 20 .G(i0 quilos de 
lt· ~;wninosns. m.ooo quilos de ha ta las, 2:~ .i~;)(i 

<! 11 il o.- de capim, :>o. 000 (i ui los de :llgodão, 12 .000 
I llXI ' l'!O'i de ÚI'VOl'l " ) f'ruJÍ fcl' ll S C 23 Jll Í]h()es d2 
IJl!H h; <il' hotlnlll .. ':ls para os hahi lan tcs dn Capital. 

Foi hcncfieindo com o prepnro do terreno 
twrn a la oura , por tra tores da Secrelnria da 
Agricu llu rn , .anl!ldc número de agricultores, 
cu j as pro pricd ndcs esWo situadas em mais de 
trinta municípios do Estado, muna úr ca tota l 
d c 2. :3on hccta rcs. 

Estú o Govêrno cogHando de apar elhar 
melhor as Circunscrições, de modo a am pliar 



ainda mais a assistência que, por seu intermé
dio, é dispensada aos produtores dos campos. 

Sendo o objetivo primacial dêsses trabalhos 
a racionalização dos processos agrícolas e sua 
modernização, procurou-se, 1nmhém, estimular a 
molomccaniztu;ão de nossa lavoura. Nesse seu
lido, foi auloriz~ da a Sccrclnria d<l AgriL:Hltt:ra a, 
entrando em entendimentos con1 o Banco de Cré
dito Hcal, Ü11porlar conjuntos mecanizados, que 
são vendidos aos iulcrcssados, com facilidades. 
Até 1%1, foram vendidos 28 conjuntos a coope
l.'ativas, 71 a particulares não cooperados e Ti a 
estabelecimentos oficiais . Por intermédio do De
parlan icnto de Comércio, foram ainda vendidos 
cêrca de vinte milhões de cruzeiros de j epps c 
pick-ups aos agricultores . 

L'xpaimt~nüt~·úo oqrícdo - - ParalelanH~nlc 

a ts~;c <;sl'órço para a mais <'i'cHva ;wsbttncía <~os 
lavradores, no sc11iido de <qH.:rl'c .iconn ('Jlto de suas 
i(·cnicas de cultura e ~;~'u Jllnior retldi nlclllo, fo

rmn intensificados os Lrnhulh o~> de I'XJl<'rimcnta
~ão ngrícola, que visam a fo ruccer ú u:-·;ricullura 
os mci1Js cienlíficos para o seu desenvolvimento 
racional . 

A obra empreendida nesse seclor húsico pelo 
Ins!i ulo Agronômico 11ão é daquelas que possam 
nprcsentar resultados imediulos . A natureza do 
trahalho é, antes, de alcance a longo prazo, mas 
nem por isto perde a sua vital importância para 
a no::;sa agricultura. A verdade é que com o 
desenvolvimento das pes<Ju isas c experimenta
ções promovidas pelo Instilut.o Agronômico, a 
que o Govêrno tem vohHlo o maior interêsse no 
sen Lido de seu comp1 clo aparelhamento, podere
mos esperar muito hreve resultados compensa-
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·dores c a cer teza de que a ag ricullura mineira 
podcrú tril har a rohl d e sua racionalização, à 
1>~1 S(' d<' lllll organismo cicn I ífico podel'oso c eficaz. 

Em Hl:ít, os tr :1halhos d:1 cxpcrimcntnc;ão 
ugrkol:l, rc:llizado:-; em col<thoração com o Ser
Yi<;o Nac.íon nl de Pesquisas Agrontnnicas, tota
lizar:mt :m cxpcrimcu tos realizados c aprova
dos 11:1 Heuniito de Técnicos de Experimentação, 
vcril"icada em n.o·t)slo daquele ~mo . Para o ano 
:1~>Tícob de 1DS1-1\l:í2, o Instil.ttlo Agronfmlico 
progl'amou 1:?.:~ c:qwrimcnlos sôhre culturas di
vcrsm;, a ~ <~ executarem em c.'t:llJClecimcntos rc
dcnds, csüHhwis e particularC:s . 

:\o lado d()S tr:llwlhos l'Xp<·rimentnis, de 
mclhflr:mwnlo c nh!<·w:iio de nm·as Yar i c·d: 1 dc~. c 
liuh a,,~r · m;, l'oi multiplicado o euliiYo de sementes 
pn ·a a \'<'lldn aos ::gri ~uliorcs, lelldo si(lo n sc

guinlt' pl'Odur:fío de semcnlcs ohiidas : 12.400 
quilos de algodão, ()2 .000 truilos de arroz, 13 .GOO 
q l1 i los < c fcij i'ío, ~\ . 1100 quilos d e leguminosas di
versas, (il .OOO quilos de Jni lho, 3.000 quilos de 
c:1fé, ·1. 000 tiuilos de sementes diversas, 480 to
neludm; de cmw . 

Cm11o cont rih ui<:i:io ao dcscn ·oldmcnto da 
f ruticultura no Est:Hlo, n Divisüo distribui u 
111.007 enxntos c mudas divcrs:1s em l!);")l, lendo 
.-ido :\tciHlidos pe~lidos de 102 mun.icípios. 

Diversas coustruçõcs for:nn estudadas JHn·n 
(•s vú r ios <'St:lhclccim cntos que ngcm nC'ssc seclor, 
estando algumas concluí<lns c o11trns em fnsc de 
con clusi'ío. Fornm lnmhém orça dos c aprovados 
vúrios pro,i ctos de obras dcsliu adns à Es tação 
Experim en tal de Prud ente de Morais c ús Sub
cstaç.õcs de Governador Valadnrcs, Ponte Nova, 
Ouro Prê to, Uberlfmdia e Pitanguí. 
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})eJ'f'sa wn i láriu iJ<'ql'lal -- A d cft•.·:l :;auit!ll·ia 
vege tal operou-se pelos :cus vúrios ~eclorcs es
pecial izados compreendidos na r espec!ivu divisiío. 
Especial rclêvo tiveram as ~1Lividndc: do :\~rv· :n 
de Combate ú Broca do c~lf<\ tfllC l t'll1 suns lnspc-· 
torias instaladas em Jacutiuga , Gu~L UJH\ Snnla 
lUla do Sapucaí e Varginha, a lmlllgcodo ao todo 
51 municípios circunvizinhos . 

O contrôlc c o combate it broca se faz em 
por processos de repasse, ca tação profilú!ica, ex
purgo e polvilham cnlo. 

No serviço de combate ú terrível praga, as 
inspe torias citadas empregaram, em 1951 , 79.856 
quilos de inseticida BHC, rcnliz(mdo 30.330 vi
sitas ús propriedades cafcciras afetadas . 

O resultado dessas medidas de con trôlc c 
combate ú broca foi bastante ::.;atisfatório. Tem
se conseguido diminuir de ano para ano u exis
tência da insidiosa praga dos cn fceiros. Procu
ra o Govêmo a pn rcllw r C<Hla V I' Z mais as Ins
pe torias c Postos enca rregados dêsse comh:lll', 
sohre!udo no que tocn nos tr:llvporics, p:1rn qu <> 

a p rotc,ão ú 11ossa ca !'eicullura venha n ser 
ainda mnis eficiente . 

No: Postos de Defesa Sanitúria Vc;~ct:tl, in:;
talados em Delfim Moreira, Omo Branco, Lngoa 
Santa c Uber~tmdia c nos Postos de Expurgo de 
Curvclo, Ita j u bú c Belo Hori~on te, in tcnsifica
ram-:e, a seu lumo, os lralwllws de comlwtc 
a outras pragas c moléstias vegetais, com o que 
foram beneficiadas milhares de propriedades si
tuadas em diversos municípios. 

H ef'lor e:> lwnenlo - O e1 orme dcsgast ', a que 
(; submetido o nosso parque florestal, com conse
qüências profundas em tôda a vida do EshH io, tem 
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indicado, n uo só ao pod ('r p úbl ico cmno ú própria 
cok !ividadc , um a c:n c' rgica polít ic:1 de del'csa c de 
recupera<;ão. A envergad urn do problema exi
ge a mohiliza<;ão geral de r ecursos . Carece-se 
nesse sen tid o de ll lll <l ampla campnulw e<luea
liva popular, pa r alelam en te a um esfôn;o de 
maior vigilft nci a de defesa do parque florestal 
e a um gran de e sistem ático trabalho de r eflo
rcstmn cn to, implicalldo a cooper ação es treita dos 
t r(~s poderes - - A União, o Estado e os Municí
pios - c dos particula res interessados . 

Co ·1 :;dcnle <h gr~lv id adc d a <[ UCs lão, cs bt 
l CJ JI sido a conduta do Govêrno, desde que o 
w ;SU !lll. 

Devo acenttw r, com satisfação, (rue c1nborn 
t·:iir' .i:lni OS ninda Jonge de atingir o nível ideal 

de rceu pcra<:i'í o, no que toca ao r eplantio de cs
sêu c i a~; flo res ta is, o progressivo avanço nesse 
~; ec t or , intensificado de ano para ano, justifica 
a es perança de que breve consigamos desafogar 
suhs lanciahnente a situação. 

Po<l c-sc, n:;sim, CO !l Si4 cnn: li son j eiro o ano 
de 1U51 no que diz respeito à produção de mudas, 
coOJH.' l' t~ <):ío c assistência aos silvicultores mi~ 

ndros . Nos Hortos c P arques E staduais, bem 
cun to nas scm c11 teiras mantida s ao longo das 
ft 'l'i'O ri :t:;, Clll ncôrdo com :t Hêde Mineira de 
\ 'i .. :; /) . >::;l r·a d a de F erro Lcopoldin n, alcança
r: tnH;c rcsultudos satisfatórios, atingindo a 
,, . :.i :l l o Jt úm er o de nm dns produzidas e <.lis
t.-.: ,uídas . 

A evol ução do número de sem enteiras ins
·talndas em p ropriedades particulares e ao longo 
.das ferrovia s pode ser assim apreciada. 
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No lllCSillO qiiinqii<~ nio, foi a segu in te ([tianli-, 
da de de mudas distribuídas pelas dependências . 
da Divisão de Heflorestum enlo c pelas semen
teiras instaladas nus diversas regiões do Estado : 

1 H-l7 3.200.000 
1948 3.900 .000 
19-H) 7.511 .000 
1050 0.500.000 
19:)1 11.000.000 

No intuito de intensificar os lrahalhos de 
ref lorestamento, o Estado firmou convênio com 
a União, alravés da ;)_=.' Inspetoria Ikgional Flo
restal do JVIinis tério da Agricullurn . 

Em 1%1, a Inspe toria ciln da renlizou vúrios 
tralw lhos, podendo-se des tacar os seguin tes : 

a) inquérito feito .i tllllo nos prin c ipais 
ce n tros co nsu1nidores de lenha e cnrviio, pelo 
qual se verificou um consumo aprox inwdo de 
40.000.000 de m e tros cúbicos mnwis; 

ll ) ius lula<;uo do llôrlo do " Gafan hoto", 
em Divinúpolis; 

c) experi<~nda de produçiio de mudns e · 
resp ectivo r eplantio de cêrca de meio Jn ilhuo de 
pés de eucaliptos na Pamp ulh11 , e m Belo Ilori
zon te; 

d) campanha em Ja vo r do cumpr i mento do. 
Códi go Flores tal ; 
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c) preparação técnica de um corpo de vi
\'Ciristas. 

A execução do programa proposto para 1951 
cotTC'll, nssim, normalmente . Foram distribuí
das pdos Hortos as seguintes quantidades de 
mudas <le eucaliptos: Belo Horizonte, 360.000; 
Divinópolis, 780.000; Araxá, 250.000; Juiz de 
Fora, 382.000; S. João del-Hei, 1()1.400; Ca
rnngoln , 7:L 000; Itupecerica, 51.400; São José 
da Lapa , 82.000; Lagoa Santa, 82.000; Itauna, 
62. 900; Conceição do Ma to Dentro, 50 . 000; em 
cooperaçÕe's diversas, 1 .:131.000 . 

V cri ficou-se nn c:unpa nha de reflorestamen
to um aumeuto nproximado de 1.000.000 de 
mudas, mnwlmente. De acôrdo com as despe
sas apm·a d:1 s, as mudas têm ficado pelo preço 
de C r~ 0,:2(\ a Cr~j) 0,30 a unidade. 

Tendo c :ll Yista :1 nccc:.;sidadc' de cmprestnr 
ú campaul a flores lnl rHmo mais intenso e ca
racterísticas de mulor envergadura, o programa 
de trabalho de 19G2 . es tá definido, em síntese, 
em um plnno de ação do qual participem a 
Uniu o, o Estado c os particulares . Sua ar ticu
lação, feita at ravés de um convênio, prevê o· 
replantio de 50.000.000 de úrvores. As despe
sas para êsse fim serão custeadas pela verba 
fcdernl ele "Acordos", em que a União entra com 
uma quota correspondente a dois têrços, isto é, 
C r~ 10.000.000,00, e o Estado com Cr~ 5.000.000,00 . 
O con vênio permitirá r ealizar contratos com 
cmprêsns, em dinheiro, na bnse de um por um, 
o que possibilitarú cievarem-sc os recursos para 
Cr!j) 30 . 000.000,00. A cxecu<:ão do plantio ele 30 
milhões de úrvorcs dcvcrú ser confiada a téc
nicos do .Ministério c da Secretaria da Agricul
tura. 
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As emp rts:1 :·:, depois de fi rm ndo: : o ~. con
l r~\l f)S , podni"lo ;o licilar f in :lll' ' Í:lllli'II IO :'1 h:1sc 
d e Cr!ii r>OO.OOO,OO, por milhão de pb;. Nessas 
eondi·ões, a .inicia li v a p~n·ti cnl:l r rc:d izar:'l oh r a 
patriótica, c d cl'cnde r :\ seus in i( ·rêsses, se1 11 a 
necessid ade de r etira: numcr ú rio a lgum de seus 
próprios recursos. Por ou tro lado, o pod er pú

b lico porú tl d ispo:.;ic:ão dos inter essado:; Lodos os 
clem cll los ncccss:' rios para enfr en tar a d ra n lÚ

tica situação fl orestal do Estado . 

Pnnt a concrclíza<;ão do r l'l'cdd 1J p la no o 

Govêm o do Estado solicitou c conseguiu dessa 
Egrégi a Assembléia o competen te c rédito, a lwrlo 
pela Lei 792, de 12 de dezembro de 1\Xí1 . 

lndúxtria uew ·ta l - A Divisilo d <: L i . .. 

Vegetal forneceu dura n te o a no u s~:isll' u cia c 
.formações técn ica s sôhrc a industriali zação de 
produtos de origem vegetal. E m sr · !'; ln ll1n ·: . ·, 
1oram fe itos ensaios c ;mú li s ' S de v ~u·i :; ji t'lHlu lo.· 

indus tria li záveis, v isa ndo ao :qw1 í'e! ~ :o :; ;l w h: r> ·. o:; 

m é todos em prútic:1 assim como ao Í11crcmcnto 
dêssc seclor econôm ieo. 

O Cmnpo de P rod ução de Chú de C:1clé, ( uc se 
ocupa principalnH.: n c da cu ltu ra e dn il•d tt:s í r i:lli·

zação do chú p r êto, passou por sensíveis Jll clho
r amclllos . Estabeleceu o Govômo com a Unii:ío 
um con vênio, cujos r c cursos pcrm i tiram o iní
cio da construção de casas pnra operá ri os, am
pliaçi:ío do prédio da fúhrica, :1ssin1 como nqu i

si<;ão de meios de transportes c de aparelhagem 
para a mod erniza<;ão do f abrico do chú no Estado. 

Solos - No sector da Divisão de Conservn<:ão 

de Solos, Irriga ção c Drenagem, trnbnlho de im 
portúncia se desenvol v c u no sentido de or icn t~n· 

<OS agricultores na prática da r es tauração dos so-
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los cansados pcln explora <;ão inten::;iva de vúdos 
:mos, ali~1da ao desgaste da camada umosa e 
fértil sob a ação da erosão, assim como do em
p rêgo d a ir riga <;ão c drenagem. para o avrovei
lan Jento econômico de úreas cultivúvcis . 

Inúmeras propriedades, dis trihuídas por !Jl 

m ttn iCifHOS, tiveram assis tência especial izada 
a trihuída a esta Divisão. G32 hectares de terra 
r eceberam os bcncfieios da prútica contra a 
crm>iio c, no terrcHO da irrigação, form11' bencfi
ci: dos ;););3 h ectares cultivados com trigo, hortalí
~·as c arroz. 

Mantém o Estado duas Estações Experimen
tais de Conservação de Solos e Águas, situadas 
tml~l cm Belo Horizonte c outra em Vi(;osa. 

Ao lado dêsse trabalho de dcl'csa do solo, 
realiza a Divisão de Química Agrícola atividade 
de não m enos relêvo que é o estudo dos ferti
lizantes. O programa dessa Divisão vem-se am
pliando sensivelmente de ano para ano, alc~m

~·nndo atualmente índice expressivo de irradia
(:ão. Em l~);)l, recebeu a Divisão 1 . 042 amostras 
de solos de 102 municípios, distribuídos por tôdas 
as zouas do Estado, além de 203 questionúrios 
inforlllnlivos; expediu 265 boletins analíticos, 
calculou c enviou aos interessados 500 fórmulas 
de adubação pnm as mais variadas culturas c 
solos c estudou 76 amostras de rochas, ligadas 
:'1 ngricultura como formadoras de solos ou como 
matéria prima para produção de adubos. 

P rocura-se i 11 tensifica r o levan lamento da 
Carta de Solos do Estado, trabalho básico para 
uma política em larga escala de adubação, que 
o Govêrno pretende iniciar com a industriali
.zação das reservas de apatita de Araxá, tão logo 
tenha en1 mãos os r ecursos financeiros e a au-
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toriza<:ão legislativa que vai solicitar n esse sen
tido . 

Alyodâo -- Bd l':Yo pa r licnln r <k ·e :;c r dndo 
aos r csuliados dns atividadct; cxcculadas dun n1tc 
o ano pelo Serviço Especial de Cultma do Algodão. 

Tendo em visla as possibilidades dessa cul
tura em nosso Estado e seu valor econômico, 
deu-se, em 1DG1, notável impulso aos trabalhos 
daquele Serviço . Foram inslalados poslos de 
Campos de Cooperação do Serviço em várias re
giões até clliÜo nuo beneficiadas neste scnlido 
~lclo poder público, como as de Almenara, Teó
filo ü toni , Araçuaí, Tumiritinga, Hesplcndor, 
Pilanguí, Paraopcha, Esmeraldas, Francisco Sú, 
Buenópolis c outros. Além da instalação de 
novos postos, houve igualmente grande interês
sc pelos campos de cooperação em. Diamantina, 
Governador Valadares, Martinho Cam.pos, Virgem. 
da Lapa, Galiléia, l\Iescp!ita, etc., alcançando os 
Campos o número de 488 com uma úrea culti
vada de 8. 572 hectares. 

Para pennilir êssc efetivo traba lho de <ls
sistência à lavoura algodoeira do Estado, Jlouiros 
tempos bas tante próspera c rendosa, novos co n
.i untos motorizados foram incorporados ao: exis
tentes . Em hora o cqu i pamento de que dispõe 
o servü;o não sa tisfa ça in tdrmncnlc üs suas ne
cessidades, verifi cou-se que foi êle triplicado em 
19:>1 , com relação a 1950. 

Contou o Serviço em 1951 com 30 tratores, 3'10 
arados de aiveca, 1!>5 grades de discos, 18G plan
tadeiras, 116 extintores de formiga, 394 cultiva
dores, 833 pulverizadores, distribuídos por 40 mu
nicípios. 

Para os plantios do ano agrícola 1951.-1952, . 
. foran 1 distribuídos R:~G.O()ü qu ilos de sementes 
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de nlgo<Eio altamente selecionadas de seus 
Campos de Cooperação, devidamente expurgadas 
c das rnelhorcs variedades. 

O Serviço cs leude a sna atuação além dos 
campos de cooperação, fornecendo sementes de 
u lgodão a todos os iu tercssados, havendo mesmo 
a tendido p edidos nesse sentido dos Estados do 
Hio c Esp írito Saulo . 

No Triúngulo c no Sul do J:<.stado, manteve 
o Serviço cs1rc il a colabor~1<;ão com vúrios m un i
cípios no com bat e ús pragas c molésti;~s do algo
doeiro . 

I~ dígna de JJOhl ~~ a lla nprecia<;ão do algo
duo m ineiro 11os llH..:rcados in ternos pela qualida
de a que ~1tingin hoje, sendo objeto de cogita
ção de gra ndes firma s nacionnis a sua aquisi
t,·ão ncslc Estado, lwvc!l(lo uma única firma efe
itw< o contrato de co upra de 10.000 fardos, na 
h :lSL' do tipo :i, no total de 2 milhões de q uilos. 

F:: rn 111ostr:1r o dcscnvoivi lll cn to da assis tên
ci a do Es t:1do ~lO iucrcmcuto d n cult ura algodo
l"if",l , l ws!~l lcm l>r~l r qllc, em r cLu;ã o aos anos de 
l9l8-19:)0, ns dep endên cias do Serviço E sp ecial · 
do i\ lgoduo p:1ssnram de 9 pn ra 29 . O q uadro 
:lll:lixo r evela a êssc r espeito índices m uito ani
lll:ldorcs : 

Wl\" 1:\iJo::\TO t:EI\,\1 , ])() SE IIV !Ctl I•:S I' ECI A L 
ilA Cl ' I.Tl ' i; .\ IJO Ai.tÚ liJ .\ 0 

( t) S. E. C. A . l' oi i n~ .i : liad r > t· Jl J nw io tk 1!l JR) 

l - Posl•) :; (' l ll f"l!ll l' iona nw nlo 
~ . . 'ú n H·r o d f' C:1m p os dt• Co o

j) l' I' :H:no d{' A Jgq dfHl . . . . 
:~ Ã I'P:l t'll il iY :HI H l'!ll IH'cl<l l'l'S 
·1 DLlrihui,~·üo (i (• :H ' i ll t · n!r · ~; 

d t· a lg:>düo, 1\gs . ..... . 
Pro du t,·C!Il do s C: w n pos clt· 
C• JO j) l' I':I \' Úo tl r> A lgodão ]((.i 

lj . l ~t· J n l in • t · n lo 11léd io por H n. 
I: f( .' 

I !J .1H/ 1~ 

,,, 
lilil 

ISR.aíf> 

I !lO. I J ~' 

288 

Em Em 
l !J !!l /50 1 !)50/5 J 

·- - -
(i n 

1 :n 25(i 
1 . !lBfi 3.!H! I 

'Í ·IS . 7g1· r.oo.u:;s 

7·1·1 ' 18!1 1 . 3:!:l . . t :J I 

: 1~11 :1.18 

Em 
1!) ;) 1/ 52 

29 

~ss 
s.:;n 

% 7 . 2li!) 
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Tl'iyo - - Os irah~tlhos parn o fomento du lr i·· 
ticultura em Minas, qu e u:am conduzidos por vú
rios órgãos diferente meu !c oricll bH.los, i'or:un c !l

centrados em um úuico organ ismo, graças a um 
convênio fir1 1ado com. a União, mcdiun tc o .qual 
passaram suas a tribuições a seguir oricn laçflo 
econômica c ef'caz, pelo planejamento de açiio 
da "Campanha do Trigo" . 

Êssc "Acôrdo", em pleno fuucionmn clllo, re
gularizou c regulamentou os serviços, ficnmlo a 
p rodução a cargo da Secretaria c a fiscalização 
comercial atribuída ao Ministério da Agricultura. 

Os dados da produção em 1951, conqu anto 
não apresentem :n11 ncnto, são valiosos por se re
ferirem a novas zonas de produção. Em Patos 
de :Minas, a produção foi superior a 120 tone
ladas, :Montes Claros contribuiu com 300 sacos e 
ern novas regiões, como Itambacurí e BOJn Des
pacho, a cultura começa a florescer . Perto da 
Capital, na Fazenda Nova Gra n.i a, um trigal pro
du ziu 1G. 000 qu ilos. 

EJn 1!)51, o Serviço de Trigo ficou hem ettui
pado com mút{ttinas especializa das, para cuja 
aquisição foi despendida quantia superio r a Cr~ 
1. GOO. 000,00. Estão sendo criados Servi<;os Hc
gionais para maior expansão da triticullura, de
vendo ser localizados em Patrocínio, :Mon tes 
Claros, Esm eraldas e Sul de Minas . 

De modo geral, o Serviço Especial da Cullura 
do Trigo tem concorrido com 50 % da produção do 
Estado, o Ministério da Agricultura com 25 a 
~~ i) % c os particulares com o restante. Até 19f)0, 
o Serviço visava ao aumento da prodw;ão de 
sementes, para um ensaio em maior escala c 
para futura dis tribuição. Em 1930 c 1951, in i-
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cioll-sc o emprb;timo de sem entes en1 pequenas 
distrib ui<:ões . 

Cm n a.; providências levadas a deito, es-· 
iH'l'a-sc q ue, no co r rente ano, o Serviço possa 
trilhnr, <.'O lll (•x ilo, Ulll:l llOV a ra se d e Íl1cen ti vo 
;\ inicint iva p arti cular no incremento da triticul
fl lrtt. 

Eu t maio de 1 Ç);)l foi firmado um ncôrdo 
cnln: o Est:tdo c a U11i ão, obj e tivando :1 articu
lat:ilo dos ser viços de rom cnlo da produçãn ve
J.(<_· [;l ! pn r :1 o fim de uma n~sist(~n ci a m :tis direta 
c efe tiva a os agricultores . A ex ecução dos tra
ba lhos previs tos nesse convênio foi feita a con
tvn:o <lil'<lVt's da Scq·ão de FolllCllÍO Agdcoln 
F ede ra l, a ({llal , uo decotTer do ano em foco, 
rcn l izou, e m sí11 tese, as segu in tes a tividades : 

1'rw:(ío <mimal : - Esta modalidade de co
r>pcr:H;iw compr<:en de o emprêgo d e m ÚtJUÍn as 

~itnp lcs , de lraçiio a n imal, em úrens múximas 
de !> hcctnres. Foram r ealizadas em 1!):)1 3'18 
coopen\I:ÕC's dê· ss(' tipo, :tbra n gc ndo um:1 úrea 
de 1 . 307.51 h ectares, com uma produção de 
1 . 787 .OD1 kgs de a lgodão, arroz, cana, cebola, 
fei j ão, milho, amendoim, soja e trigo. 

f:u!lum s / iscali:::adas : - Nas cullnras fis
enliz~tdas empregaram-se conjnnlos moto-mecani
zados, par H úrens de 20 a 200 hectares, com ob
.i divo de ensino, produção em grande escala c 
oht<:w;ilo d e sc1ncntes de boa or igem . As cul
turas fisc:d iz:Hi as, ]('Va d: ts a efeito Cl ll 3:-l proprie
d< de:;, ocuparan1 1 .117.0a hectares c n prodm:ão 
obtida foi de 9ô8 . 7 15 kgs. 

Preslar,cio de seruiços : - -· Consiste essa mo
dnlid a de de assistência em atuílios para a rea
liza ção de uma ou mais operações ngrícolas, con-
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· frilmindo o scrvi(:o com múquinas c a cxccw:ão 
dos fralwlhos , m cdinn lc L;vas prcvimncnl c cs la 
hclccid:ls . Centenas de propriedades fornm be
neficiadas com essa ns~istên cia. 

Em 1!!:)1, fo rmn empregados <'m coopl'I'U<.;Õc-; 
realizadas p •las zonas ngrícolus ;tf) . (i:)2,G kgs, de 
nd •.!bo:; d ivctc:os c n 1-l k.n·s de Íll.<;cticidas c l'ullgi
cidas . . 

DisfdlJnir! nind~1 o ~)crv i <:r> de Folnellto A;.;d-
cola, em r·xccwJío <l1) com'i':nio fimwdo, G:n.HHi 
kg~; de scn2enlcs di •cr:-;:lé;, ·~ndcndo c plnnUmdo, 

:10 lllc-;mo tempo, Cl:ll!nw: de milhares de llllJd n ~: 

de úrvorcs fm lífcras c plant~1s variadas. 
As :.Hi Z<J itas A·,·rícoln s, em q ue csiú ::uh-dividido 

o Es tado, remeteu a Sccc:ilo de Fo.mcnlo múqui
Das ag ·ícoias no valor ele Cr~ 12 .25G. 177,00, 
ten do atil gido a Cr!)i 11Hi.ô3;),21) a r evenda de ma
teriais . 

O .l<'oJll''lllo d; Producilo Animnl leve nde
quado dcscnvt>l vi rncnlo, solH"'i udo tendo-se em 
Yis!a a crise de nbas l<·ciuwnlo de produto.' dessa 
origem no mercado ll~lciOiwl. 

A S''c<:ii.o de inse1 n m:1<:ilo arlifici<d n·:dizou 
2!)7 coletas de ~cnH·nlc, pra f icou 29() in s<' lllÍJW·· 
<.:õcs c 1-Hi rcins<'m i1w <;ões, a tendendo, a 38 cria
dores de 7 municípios . Snhordinndos :w J>t1s!o 

d e Belo Hor izonte, funcionaram G Sub-Postos lo
calizndos em Oliveira , Cipó, Nova Linw, Dom 
Joaquim, Fhla lgo c Bc tim . Apesar de pouco di
fund ido, o m étodo de insem inação artificial tem 
lido hoa acdU1 ção c poderú pecs lar rdcvnnles 
scrv iços no n prinlor:nncn lo c d csc nvol vimcn to 

de IJossos rebanhos . Os Postos de Jnscmina<:uo 
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de Belo 1 briwnte e Lcopoldina funcionam em 
regime de "acôrdo" com o Minis tério da Agri
culiura . 

Como senrj~:o de grande importuncia para o 
p rogresso de nossa pccuúria, proeuroH··SC c~;ti

Jnular ao múximo o preparo de fcuo c a con:tru
ção de si h· . Foram pagos C r~) 310.230,00 de 
prê-mio a 217 crindorc~>, sendo de notar que as 
cifras a lcmH,·ad<ls nesse sentido, em Hl:>1, jamais 
fornm atingidas uos anos anteriores . 

As fnzcndas de crin cfio mantidns <'m Lco
p oldinn, Canthl!lruira c \Ve!lccslau Brús, desen
volveram norntalmcnlc ns :m ~ts atividade~: dm·antc 
O Hll O . 

O fomu lo ú suinocultura proecssou··Se pro
mi~;sor:unr·n iP. 1 l"u 1dn1.)c, (1:\ Coopcl"tliYa de ~.ui

IJO•~ul!on· · <li' B('lo Hmizonlc, u tingindo ·to lmtni

cíp "os nd.iac('llk~: :'1 Capital, pode .-cr cousidernda, 
11c:·:sc scHLido, como uma grande renlização. 

Foram visitados Dô núcleos <l c criac:iio c dis
lri huidos inúmeros projetos de constrlH:õcs c ·
pccializadas. 

Apesar de seus inconvenientes, manteve-se 
o sistema de empréstimo de reprodutores, tendo
se em vista que nem. todos os criadores podem 
beneficiar-se com a compra de animais a pres
tações . 

O nno de 1051 constituiu, por outro lado, a 
prüneira etapa de realizações das vúrias associa
ções incumbidas do registro genealógico de bo
vinos da raça lwlaudesa, de cavalos Ma11galarga 
e Cmnpolinn e de jumenlos Pêga, sendo as 
duas últimas de ümbito nacional e tôdas elas 
fundadas pelo Govêrno Mineiro. Deve ainda 
ser ressaltada a fundação da Associação Brasi-



- 208 -

lcira de Criadores de Cavalos Campolina, inicia
tiva que logrou êxilo gra<:as ao apoio da admi
nistração. 

A~ exposições agropccuúrias, ([UC se rcali
zarmn durante o tmo uo Estado, foram denwns
Lr ~u;ão da vitalidade c progresso de nossas ativi
dades paslorjs c receberam tôda assistência de 
ordem técnica c financeira . Foram realizadas 
oito Exposições de carútcr regional em Uhcraba, 
Curvclo, Juiz de Fora, Muriaé, Caxmnbu, Lavras, 
Lcopoldina c Carangola, uma de ftmhilo esta
dual em Dclo Horizonte e outra Nacional, verifi
cada em S. Paulo, com substancial participação 
d r~; tc Estado. A êsscs vúrios certames compare
ccn nn 3. 27!) animais procedentes de 16G muni
cqno~;. Merece especial referência a 1.') Expo
si<:ão-Feira do Jumento Pêga, certame alla
meni ~ especializado c que logrou absoluto êxito. 

O fato é que a pecuúria mineira vai-se rcs-
la lJclcccndo da aguda crise 
alguns anos, nlcalH.,'<l lldo unw 
grcs.-o de ano pa ra :mo. 

que a atingiu hú 
fase de maior pro-

Pn~-;scgu i r a 111 as p rovídências rcl:1li v as ao 
Enlrcpos lo-Frigorif'ico destinado ao pescado em 
Pirapora, criado pela Lei G12, de 30 de novcm
hm de l!)H), para cuja c fcliv~H~i'io a P·deitnra 
daquele nnmicípio contribuiu com a doação de 
tcncno apropriado. Inaugurou-se, também, um 
Pôsto de Exportação de Pescado, dotado de efi
ciente c mod ernn instalação c aparelhagem fri
gorífica, na Darra do Paraopeha. 

O sector de Defesa Sanitária Animal reali
zou durnnlc o :mo apreciúvcl trahalho de as
sistência e auxílio aos criadores. Foram visila
dns JW ra êssc fim 7. 525 propriedades c aten
didos 12. 60~ criadores de 165 municípios do Es-
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la do. \'u ci n:a·an1-se conlra docn(:as di versas 
: ~7:3 .:JG3 anim a is, c n:J . ~~12 ou lt·os con t ra a peste 

suh:.l ; para efe ito de.' co m ha tc ao ca rrn p: d o fonm1 
Jwnlwdos com lox afcno .w.:;l.m au itu a is c Jo ra m. 
m edicados Hi. -12:> OH[l'OS p al'a rins tcr np[·u ti cos 
( Í V C l' ~>OS . 

Par:1 :1 :; a li\'id ;' d (•s dcsc n Yoh·í d :l s IH'S',<' '-<' : l 

lido, os .l a lJ o~·ató l'ios d e Vacinas prod11 z i r :1 n dn
r:mlc o a no L í R. !>:n d ~ ~;(' · d<' Ya ciJ ws d ivc rs ns. 

lendo em cs l0<.J te d e fahri c a<:uo :mtcr;o l' ~~ . 021 
doses . 

Em 1\):)1 , o E n si no Ag r úrio i\ 1n bul:mlc c ::\ Ii~;

são Médi co- Ccusi l:'1ría p ctTorn·tJ, com 11 con l
hoios fluYi ais , rodovhtríos c m is tos, ;~!) lmuú·l
pios c \)\) d istriios c loc :1 l idad e:s, prop or cion ando 
a ssisl[·ncin d e naiu rcza m (•di c a. agn mômica c vc

lc rinúria ús rcspccl i Y :l ~: popula lJ ícs . A s('u:ft•l 

m (• di cn d<'l! 2() . 7/(i consultas; :1 scct:fÍ'l vcic rin ~~ 

I 'Í~ l f(. z :1 ÍJ:spC<_'ÜO d r.• l'C1 l ~1llh os, rea lizando p<l
lc:;!rns cducnliYas, prul icando Y<lcitw<Jí c -; c ven 
de ndo produ tos d e n plic<.u:ão con cntc; a secção 
a g 1·o nô mic;t ta n lh(·m p rocede u ú in SJh' <Jio dus 
Javoura~ 1w s locnlidades visi lad ns, faz en do p n
lcs lrns ed ucnlivas e prom oven do ven da de m a
lerias agrí cobs; a scc<;ão cinénw logrúfka r ea l i

zou !)() sessões t c cinema cducntiYo c r cc r t·<di

vo, com :1 n rluf·ncia média d e :>00 pessons . 

Convênio com a ACAR 

A n ecessidade d e n w io L· :\lll p<tro c adequa da 
assis tê n ci a I L~ Cll ica c cdueac:iona I a os peque! lOS 

p rop ri c!ú rios r ura is lcvo l! o Go v(•rno a in tcn!i

va r a s a tiv idades qu e a Associ~1ç ú o d e Cn~dito c 
Assis tr n cia Hural (ACAH ) , vü1lw dcscn Yohcnd o, 
em com·ê nio com o Es la do . 
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Nesse sen tido, nu!orizndo pd:1 Lei 11." 77:~, 

de 1 de di 'ZCinhro d e lD:-)1 , foi prorrogndo o eon
tra tn com ACAH, pnss:mdo o C~ovêmo a conlri
lm i r com C r~ .J. 000 o 000,00, <'lll 1 \);)2, C I'~ o o o o o o 
G o 000 o 000,00, em 19;)3, c C r~ ()o 000 o 000,00, em 
1\)5 'l, on se j a trê. o vêzes a quoln :tnkrior, ' para 
qu e a Jnsliiui~·i:ío, cuja ulilidndc se mos trou cvi
dcnlc, pm:sa mnplinr o seu campo de a1:i\o o 

Jo:m J \loí l, em desenvolvimento no sen pro
gmm:t, a ACAB inslnlou dois novos Cclllros de 
CooperucJío Hural, um em l\ fncmuhciro, Mun i
cípio de Matosinhos, c outro em Lagoa da Prntn, 
c manteve escritórios em funcionmn en !o em treze 
.Municípios do Estado. 

Por intermédio da Cai xa EeonÔlllica Es ta
dual, com a qu al a Instituição assinou coHlralo 
de Jimm ciamento, formn feitos, durante o ano, 
1130 empréstimos, na importüncia total de Cr!B 
~ o 7'i0 o 100,00, con lra :nn (o!llpr{slimos, no valor 
d e C r!: o 'J o D(jl o 10:>,00, cf'eliva dos em 1 D:JO o l~:sses 

cmprt'stimos, feitos p la Ldxa a .iuros haix'>s c 

p o ~lz'ls lnnnus, Jwncfíeiarnnl <'Xdu:;ivnnlcllle p e
q u enos lavnHlorcs, ntravt.'~. 0 d<· um ~:i ~d<·nm de cr(·
di lo s upervi~~ion:ulo, de gr;m d c ~tle : tnee <'eon(J
mico c cduc::ciOJwl c que se wío cmllll'cia t'nire 
11úso .r:; interessante u.-sinalnr que lodos os c m

pré-sLi n10s conccd idos t f:m sido rigorosm wu te r< ':->
.~~~~ados w 1s d:ll:t~; de seus v<·ncimenlos o 

"' 
Em vi rtud e do convfnio ns:,;inado em 1D:í1, 

:1 ACAB pl'OvidCJlcia no lllOlllt'Hlo a í n~; Ltl:t c.:ã o 

<lc mais cl ozc ll'>vos cscrilúrios e procura nrticl l
la r ,,,. stws <llivid: tdcs em :.; i ~; lcnws rq~ionnis, tJU C 

vcrdwm ~~ <tlH·nngcr a lo tn lidnde das zonas do 

Estndo o 
T endo em vis ta o rcs ul l ~1do dessas atividades, 
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;· pt·JlS<lllll' lllo do G( vtnw :unpliú-las :1inda ma is, 

11'1 ce rl (' Z:l d(' que, dcst:t Jll:tucira, cslú re:llizan
:ío nw is um c-; l'ôn;o J>O'>ilivo no scnlido do cfe
!i\·o alll]Htro :tos JH'CJl!Cll f>s produtores, como lllll:l 

• h~; prcm Í.'S:ls húsicas pa r a conj u r :1 ;· <l •; cow;c

qi .J<'·t1 c ia :·> dc~;:1s!r,>.·a~> do txodo rur:tl . 

Espcci:ll i11! cri'-s~; c se ckdícon no i nerci ncillo 
d<J eoopcr<ll i\' i.'J ll[) Jl:> 1 •:si ndo. Dns 11 :~ C.I>Opcnt

livn s, !l1 es ta ·m n em 1!l:'í1 inleil'mn cnic 1naliY:1s, 
S('lldO lH'CCSSÚl'Ía :t lllfel'\'('ll(i"iO d !l ])jyisilo l'CS

!H'diva p:trn llOi 'l lla 1í z:'t- L1s . Fornm organiz:uhls 
' · rcgisl r:Hl<ts dur:m te o :1110 1 ;~ novns Coopcr:t
~ ÍY:ls. Pn ra o ince11li\·o d0 coopcr~1tivismo, co
Jil(_'(()ll a puhlic:n·-se em dncmhro de 19:>1 uma 
J'"Visla ''Coopcrmninas", ~-;oh a di reçiío da Divi
sii(J de As~>isll'ncia ao Cooperativismo. Estilo, 
por seu turno sciHlo ultimados estudos c provi
<ll'ncins para a orgmJização do maior uúmcro 
possível d e Coopcrativ:1s de Plantadores do Al
.'~odiio, com (t finalidade de inlcHsificar sua cul
lu r ~1 c n prodw:i'ío de óleo, torla c demais suh
Jl md u tos . 

Junta Comei'cial 

Os S('rvic:os da Junta Comcrcinl estilo em 
contínuo c rcsci1ncnlo, em virtude do progresso 
das alividndcs econômicas c industriais do Esta
do. O mov.imcnlo glohal da .Junta em 1931 atin

giu a 12 .·1DG ato<> diversos, contra H. GOG no ano 
<lll tcrior . Formn cons! ituídas 23 sociedades anô

Jlim~1s com o ex pressivo capital de Cr~ .. 
G9H. 180.000,00. No corrente ano, dcvcrú a J uula 
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n 'cchcr 1lll1n série de Jll <'lhornlll('n!os, que visnlll 
:t l'aei l i i~H· as l>uscas, o l'orn ccilllcnl o de eerli
d <)cs Clll l'olocúpi:ts, ele. 

Estatísti.:a da Produção 

() Scn·i<:o de Eslal.ís!ic:1 dn Prod u<.:fío, re·' 

posto em s 'll lugnr por nlo de ~~ de fevcrciro 

de n):)l, desenvolveu rcgu l:tl'lll Cllk Sll:tS aliYÍ

<hJd cs . Foi lcvnntado o quadro d~t p !'odu<;i"ío :l g i'í

cola do 1 ·~s lado pura o :mo HfíO-H):>l, com os ~;L · -

guinles r c:·:ultado'; : úrcn cult iv:1da em '.1!>:)(1 , 

:2. 8~JH . :>Rfi h cela rcs; volHine da produ~:rr~,, 
!! .8 11.811: ton eladas ; v~tlor da p rod u<,·ão, Cr~ . . 

f.iA{i7.L0~ . ()()() ,()0 . Fez-se a apu rn<Jío do inqu{·rito 
induslt·üll de l D-W, conclui,Jdo-sc e m s tw primei-
ra l'm;c d e 1 D50 . 

Terras, IVía~as e Colonização 

P a r :: in ccnlivnr a 111 cd i<;ão de !erras dc,·olu 
l <t~; l'o t·nn1 ndquiridos novos :1p:trclho.· c rcp:Jr:t
dos os c.·istcnl<•s, he111 como p roj dad:t a Í I sl :i

ln<;ão d e nw is trts Distritos d e Tcrr:ts, n serelll 

localiz:tdos prov it ve lllH' Illc L' ll l t\;lll ll(L\I C, 1\fon lcs 
Claros c P:llos de :Minns. 

A r cndn loiu l. dn ve nda d e terras nwnlou a 

Cr5Ji 1.071 .701 J)0; a d :ts h:tsl<ts pí1hl ictts de p ro

d ulos l'lorest<l is ~ t p recJ H i idos ent Cl'~ 1:3:'í . !l:>7,70. 

Com :1 cnw n cipaçilo d :ts col t> n i: ts d e ' ' lbu i 

Sonres'', ''P:Hl re .los(~ Bento", ''Fntnc isco Sú" e 

'·J)ayid Calllpista", volta (~ Govl- r llo as sua s vistns 

]Hll':l n cdaçuo d e novos núcleos colonia is, or!-(<1-

nizndos de ncô rdo colll :1s necess idades e poss ihi

Jid nd cs do Es tado . 
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()hj<'lÍY<l o prograllw em t•xecti<;i'ío o <lpru

\·,_·iLtmcnio de gr:mtks úrcas, com ccnl cnns d' 
Jolc!;, lendo, no C('ntro, uma peqtH·Jl<l \'i ln l n-

duslriaJ, dc;!ill~ldil a lr:Insforn~:lr a nwtt>ria 

pr"111H prod uzid<l pl'los colonos c pelos J'az<'n dc i
l'< ;s •:iz illh()!; cn1 produ tos m:n wl':Jllll':l'1os, dl' modo 

:1 j lC'l'illÍIÍI' P St.'ll tl'<lll ~:por( ; • l'COl1ÔlllÍCO aos 11H'l'

l'ndos con:-;Ulllidon·s. 
Ne:;se sentido, ach:tllt-sc adíanl::dns as Íi J~;

Ld<l<.'<lés d:1 ( :olúniu "'.t;rkoln <ic Patos de J\ii tt:ts, 
co m !)2 de Sl:Us lotes j(\ d[strihuídos . O tri1~o :d i pro
duzido<\ Clll p;1rlc, lH' H'ficiado em mo1;~ho de l'llkt 

t·rmtum c :1 f:n ·i11ha de td:~o in!cgral olllid n <': 

u s:;da no l'alH·· cn do pi'iü c de 111:\c:n·;·~·~ o, S"lll 

snir da Cnlôniu . Da mcsina manc ir:1 ~:,_· ohít'·lll 

o fnhú <k nlillJ•) V!\1 jlJislurn com a so,i:1, Ct)1!1 

ú\imos re~:uli<Hios. Lo~~o :.;('_ia il'rlllin:td:1 :1 in:·~taln

c?ío de um :t lt>in~t dt'·lrit:t <k H;() Ul', :; • · ,·~:o lllO\ i
íllt'!ll:tdo:; g p l·q uctws ituit'dri:ls JW \'ih Í!J:i,ts

tri:d da Colônia, <tlle •;crú 'linda dcl<Hia <k um 

l)1'l:-:to i\l(dieo, (irupo Lscolar, Pt:H:a de l •>qHli'

!<:s, .fardin1, ( :i n cJu:l, l ' lc ., Indo <'111 J tJOidc~; li to
de:; os, poré·m de lllHlH'Íl'<l <t utraír o:.; lraL:d lw
dor<'s d:H[Uela r egi iio, dimiuuindo o u mesmo cli-
li1inando :t utra<:iio l;clos g!':tndcs centros w ·
hanos . Depois de lcrminad;ts iúd:1s :l '' it ~ ;!:da
<:<ic:>, o con.i t tn!o s<'rÚ l l':Jn:;l't ·rido, t 'I Il l'l'I':Í!"' ' ,]; • 

:llTl'll<l<lllH'I\[O, <1 llll<l CO!liH'l':1(i 'il :lli l'or::):l:l:l, 

pcn11i1indo, :1s si111, o f' mcin tt:lt:lc'11lo, d:t jl i' l

Jlll'Ínt col(;nÍ:1 :ttJlo-:H!l'idcitlt ·, i ·;l.'J :., s.:·m oJ~".-:!1· 

o or<:untcnto do Es!ndo . 
Eslndn-:·;c no I l iO . l1l' lllo ~ ~ ol'crt:1 dL' !lll:1 i'il'il': l 

italiann, que dcsc·.ia tca lSÚ·rit· p::l':\ :< \ ;h Í1> 

du s lrial du CoJ()niu l!llW F <'il> l'ic<l ik Mu.;:;p 1: .. · · ~·n 

ma l c ~Olll H Cil)H.cldude p:tr:l W . ()(,(l \rl . ~') ; r\• 

prodw;üo dL~trin . 
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A Colt>nia A~I'Íf'ola de Pa !os !l' m , poi s, o 
ea rútcr de u m cstaht·kc illll'll!o Jllodt lo : H 'Jíl'L' 

scnta o prÍ il ll' Íro csfôn:o para in !I''HhHJw d e um:t 
lllodalid :Hie de assi.' l(neia ao l10nwm <l o c:nnpo 
q ue devcrú ser reprodn zich> c1n v:'u ·ias J:cgi•-H'i; 

do Estado, co1110 inici<ll1 va pnw promovl·r <• pro

gccs:;q do meio rural " fi:,: ar o honll'lll :\ l1'tTa . 

.l)e :1cúrdo com cntcndÍll lUl(os Jl:antido~; CO il l 

o J\lllli ;i<.'·rio da Agrjcuil1ra, cstiio seHdo cx:ttl!i-· 

11ados terrenos do Norte do Esiado pura o fim ck 
se1· inslaladu ali uma colt.nia pn m 3Uü ou 1. 000 
famHius nacionais . O Govênto do E~; ia do (';; lú 

també 111 en1pcnhado junto do G:nf>mo Fcdcud 

no ~;cniido de ser dado :md:unculo llla.is rúpido :'t 
im:t:d u<_~ão de duas grandes colônia~; Jl:t zona dn 
São Francisco, Cfn ~linas . Estuda-:;c ainda a pos
sibilidade de isolar grandes retângulos, Clll zo11:!S 
de terras devolutas, p ara dividí-los em lote.- de 
10 a 20 alqucii·cs, c ve ndê-los a loncio prazo a la
vrador u; hr<lsilciros . 

Esiú sendo ultimada nin<la a cooslnu:flo de 
um con j uulo de cas:1~:, na~; pro.,ilnidadc · 1L\ Ga

mclcieu , nesta Capilnl, dcsliuadns a ru'ciH_r ii n i
granlcs <.IUC dc~ejai.t colocar--se no Es lndo . 

Pnra a Divisão d e Coloniza<.' ão ll!dhc)l' cum
pri r s na nli~;s<lo, cogita-se d e da!'-lhe llJ;dor auto

nomia de a<:uo a ssi lll como ~~ pa l'cll w lll Cl lll) cqn
vcnicnlc . 

Fomento indu5trial 

A F úhrica-Escola de Laíicínios "Ctindido 
Tosk.-", crinda em lllaio de 1!);):) c inaugurada 
em setembro de l!HO, foi instiluída pelo Govê r
no com o objetivo de melhor ori entar tecnica

m ente a .i nd ústria mineira de laticínios, <.1uc po~-



sui, (·Hice gr:1ndc•; e pequenas fúhricas, cêrca de 
;) . 000 cstahdccinwnloo.; dês~;c g(•u('ro. A produ.

~<! o de Ll:kinios t·1H ~\linas, de acôrdo com dado<> 
L·slalí•,lico~; de 1H 1::, r<'Jll'C~a·Hla :")!)% d<> total de 
produlo~; aliliH.:lltícius c L~,:~() o/n do da prodw:ilo 
wr:ll do E·; lado. A Fúln·ica "Cf\.ndido To~;ks ' ', de 
Juiz de l•'or~1, {1nicl) eslnlll'lecimcnto no 1;i~!lt;I'O 

t' .\.btcntc do Paí:;, .iú preparou ;)11 r!lunos, sen
do ·il)!) diplmn~1dos no Cl.ll'SO l<.'-cnico, 119 no cm·.o.;n 
de espccí;liiz :u_ilo e :~;);~ no curso prúlico. E~;! fio 

Cl1l and;lJJ;t·IJ!O ]'t'oj<'los de C()llstnH.:ão de um pa
vil'lJãn p;u·a inléru:1dos <' a a'hlpt;u_:io de algu
lil~~:-; ún·~1~1 ]Hll':l a im;i:d:H:i'io de oulr:u indú~;!th:: 

ÍJH · .·hknlc~; nli, vi~::111dt> l:.lll:bh11 ;\ cs.p:lll~;Üt> fu

lu!·n do cs~:llJ< kl.'itw:nlo. I·>.lwlH-.'i~.: a j:o~;~; ii>ili

dnde da <k.;:q1roprin':iio <lt: {lt'l'f:•-; adr;pwd:r-:, 
pr(',_ ~ i~11:1s ~,i l~:~;efd:J, , ,1H!e s(· p();.; ~ ~a (}1·gnnizac 11111a 

1, 1''!ll' l"t ''/,l llj;l lt·ii(•ir:t, qut· pc•í'J,Ji!·~ mi1li.-;lrm: 

:1 j;1·ú!:u1 da higiult', m·dcnll'l c trato do gado, 
];''ltl C')lllO manter um pôsto de inscmillw:fio 
nrii 'icial. 

Além do rcaparellwmcnlo da Fúbrica-Fs
cola de Lac1icínios ''Cindido Tostes", prdend<: o 
Govêl·no conslr11h: mah dois eslahclccimcntos 
par:1 prcpnro de pessoal pnrn a jndúsiria de lac
licínio ~; em Três CoracJíc~; c S0rro . 

O projeto da Escola de Três Cornçõcs foi 
orientado no ::;cnlido de pcrm iiir o preparo de 
opcrúrios especializados para a indústria e para 

o3 trabalhos das fnzelldas de gado leiteiro, com
prccudc1H1o a~; seguintes inshl h\ (:õcs : 

1 - Pavilhfío-Fúhrica pnra industrializn~:ão 
de 3.000 liiros de leites diúriamcntc ; 

2 - Pavilhão para donnj lúrio, cozinha, rc-
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Jeitório, s:1lns de auln, sala de p1·oje1:õcs, com a 
cap:1cidudc para (iÜ alunos; 

:1 - P:1vilh fío para oficina mccfmic~1, carpin-

lm·i a, gnr:1gc11 1; 

.1_ Eslúhulo pnra vacw; c Jwz( ·r:-os; 
;") - Pavilhão parn enscminação :n·L ificial; 

(i - - Gnlpfío para rnções, silo, cslcrqucit·a; 
7 - - Ht'sidêncit~s para prol'(•ssôrcs, t(·cnicos c 

cmpreg:Hlos. 

O proj cto da Escola d e Lacticínios do Sêrro 
obedece, Hproximadumcntc, ú. orientação seguida 
para a de Três Coraçi'íes, leJHicndo {:n trclnnto 
pnrn o nperi'ci1:oamcnto da ind!'!slria do queijo na
•pJcla região. 

Tt)(ias :1s pt·ovidênc.ias j;\ estão tomadas pnr:1 
a con:;lrm;ilo dessas novas e:.;colas, dcslinadns a 
contribuir pnra o nprimor;m1cnto l(;enico da in
dúsiria d<' laclicinios em d1.w,· grande~; regiôcs 
prod nl•)rns do Estado. 

,\ Fúhric;1-Escob ''Bcn,i:\lllilll l~u i 1 1arãc'i'' 
<'slú ill'l'clJdad:t ú Cooperativa de Produtores de 
L ei te d' Parú de Mina:. 

( :on1 a transfcrêm:in da l'sina Tncoufidên
da p:1ra o Depar <llllcnl'l de Con1\- rcio, comw
guiu -:e, eon1 :1: fH'ov'dências tonJ<H l<l s, :llllll<'Jltar 

<l s1w prodw:ão, qu" eru d<' ~l), pa r a li>O ~::tcos 

diúrios de !()!' ! ~\ de nl,•.;odào, nlim •nlo de 6<Hio 
'.Uj a f'n lia 110 lllercudn llllclOl al t:to g raves elll

haraços le111 cnusado ú l\lls';a crint:tío pccuú
na . N;\o ohsl:mlc o rcsull:Hio obtido, proccdc
l'nm-~;<' :1 1·sludos par~1 a ills!a lação imcdiala de 
Jwl.Ís lrt~s usinas p~tra hcnefici amcn to de n lgodão 
c L1hrico de óleo, tortn, <'te., com o que espera o 
Goy(>rno poder :~tender, 11Cs'ie seelor, i.ls ncces-
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sid~Jd<:.'> do dcscnvolvi tncnl o Jl orm ~ll d a p ecu úria 

110 Es tndo . 
Em. 1D;í1, o Scn·i<:o d e 1\loagclll de Calcú n:o 

estudou j nzid~:.· nos l\hmicípios de Pil:.wgui, Bo
c~tiúvt1, Passos, Tillwpim, Ou ro P r f:to, Mont es 
Clnros, Sete Lagoas, Curvcl.o, Ar ~lp;lwr i, l' lw r <l 
Jw, Arco::>, C n·un dai, Pir:q>ora, l\Hnns Novas, !\ ln r 
d ' Espalllla, i>(Jl'[O r-;0\'0 c Pirnpclingn, C.Olll :wi
mador<'S r esul I udos . 

Foram crindos pvh alunl ndminislr<l(fl\ l 

nw inhos de c:dcúrcos <'ll l Pnlt\ Pa~;~;o.·, P il:lll;.; u i 

c Dores do CnnJH> . f·:ssc ú llin10 dcvc•r:'t ser JJH

hlndo em 1\nrroso, com o npro\·ei!:.tnlcnio dHs 

reservas ~ di c.·islcntcs . P~1r a n inslul:H;ilo dos 

moinhos d\.: Po~(', Pi irmgu i c l1 :1ssos .iú rm·nnt 
iolllttd u c; as providt'·u ci:•s m·ces·;úrin.c; . O ll Joinho 

dl' Corinl(), cri<tdo em 1!/."íO, ~;~ · .· :'t inshlndo ('l :l 

ConlrÜ1, oudt' k'1 l'<lciliílati C' de lr : ~w;pq r[l: , lendo 

•:id~> c ~:lwhd<l n link1 dt· L·ml '-;mi"si"to <l ll C lhe Jor·· 
Jli.'Cl'l':'t CllCJ'< \ i: l clt':tric:l . 

Na Cid;ult: Industrial foi lllon!ado U!1l llll>i -

11ho, que p roduz iu, ll<IS CXJH'ri l- u ciw; fci lns, l!l~ l 

pú Jllll ilo fino, :Jklll das cspccil'icar:ôcs reco
lllC JH Í:Hh s. 

Fo i de gr:mdc nl ividndc o JJHlvimeuto da Ci
d:Hk Industria l em EJ:)J . Houve obrns de amplia 
<)ío 11:1r-; scguintcs indús trias ali jnsU1ladns : Cin . 
Cim ento ]lu ú ; l\lngnesiin S/A., Cin. Iudw;tda l 
de EslampnrÜJ; Cot()Jiil'ício ], lÍ !l<lS ÜC'l'nis; l\1:'1-
q ttillaS Agrícoh · Allivo S/A.; indtwtria l\li
ne.ira de ~\fongcm ; c Cin . :Minci1:a d<' Snbâo c 
()lcos Vegetais . Tnicianun t;uns ins lnlaçiJcs l!ll
portantcs fi rmn';, com o : Cia. Tc?:xli l S nnl:1 El i-

• 
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znhelh, jndústdas de tecido em larga e~caln; Ma
fprsa, indúslr.ia de maleri<d~; fi'LTov iúrios ; Lonis 
J . Eusch ., indústria de :w! el'atos de ferro c nc;o; 

Irmãos Orsini, fúl>tica de l'ogtícs; Pnslil'ício vVil
ma, fúhrica de farinhas e derivados; Thc Tcxus 
Company, distribuidora <k pelrólco c derivados. 

EnLrarmn em conlncio com o Govêrno, para 
ohlcw;ão de terrenos na Ci<l:11lc Indus triul, grau
de~; rinnas nncionni~; c eslnmgeirus, que ali prc
lendelll instalar suas fúhricus de tran:;i.ornwdorc·; 
cl(,trieos, de dt:drodos pam :;ol<ln elétrica, <te m e-· 
tal mecfmic<,, de proddos 111dalúq~ico~, de arti
gos vctcrinúl'los, de aznkj os, hem como indús
trias de beneficiamento de areias moll!lzílicas, 
de ll Jarmornrb, de beneficiamento de cnlcúrco, 
de produtos alimuliíd.os, de montagem de trat<;
r e::; c cquip amcillO~j, etc . 

C~Jmpanhia Sidel'ÚI't;ka lVimmesmann 

No seu propllf;ilo de ine ll ivaf o de~;~ - nvolvi

menlo ccoHÔlltico do E:-; ndo em lln'-:<'s pro:~rc~,
si~>t~l:i, o Govl:rBo tudq k111 feito ao ~;e:n :de:mec 

p ~n·a a!rair c~1pilais e técnica~~ mtcionui~; c estra l 

gciras c invcrlf:--1:1:-> no aprovcil:mlcnio dos lmen
:.>o:;- recnrsos mincr:tis de que dhpomos . 

Tfio dcprr~:sa tivemos conhecimento de tJlle 

o grupo industrial Manncsmann, de D usscldorf, 
p retendia instalar no Brasil umn usin a sider úrgi
ca des tin ada à produção de luhos sem costlJra c 
outros arligos, lJl'Qcura nos nl rair pt ra Minas essa 
poderosa i ndús tria . 

Com êssc ob j etivo, uma equipe de técnicos foi 
incum hida de elaborar completo c minucioso 
"complc r cndn" a fim de <1ue se prcslassem tôdas 
as in form ações essenci ais para evidenciar a viahi-
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lidade da im phll1 tação <las im1úst ·ias Man ncs
mn nn em ll osso Eslado. En tr ando em con tacto 
com os organizador es da empr êsa, ponderamos 
qmd:-; :lS beiJid:Hlc. ' tiUC Minas poderia orcrcccr c 
(jllC fôs~;em COllSi<kradas !J(1~;ieas para tlllC a fll'C
ferêneia se ma nifestasse por l\Jinas (;culis . 

},·,ra pcrfeit:tlncnle comprcenshd qll c as In
dústrias M~llliH'SIUlllll fô:;c;cnt soliciladas por ou
tras regiões do País . Tratando-se de jndústl'ia 
<llle detém patentes uuivcrs:ú; para div(; rsos pro
dutos (k f;na fabric~\<;flo , rcl<'Vfl'/a de imporlfmcia 
a sua ü~s·atação, .que se rcv('sUa, assim, 1lc :llean
ce muito maior . Ao vEHo do (;mprecndi,;lcrdo, 
(IUC se dcstiua a criai' uma !nilúslria hú~;_ku, neres
cia cs~a parliculal"ldadc de uma prodw:ão ímF~Ir 
em sna cspecializa~ão . 

Os cntcndimcJ:los prosseguira n, att': (Jl!C l'icon 
definiU vm 1cntc ~~ ~ :~;c:dc a vinda patn Mi!!~:·.; <ln:.;; 
jndúslrias ~,fanncsmann . Fornm c:;indada:-.; di
ven;: ls lnc~•liz:11,:Õcs, te H lo recaído, nfina1, a c~ co
lha pelos dirigen tes da cmprêsa súbrc uma úrca 
da Cidade Jndusrrial, com extensão adjaecnic . 

Na primdrn fase, n Compnllhia l'.'lamlcsntui.1ll 
do B1·nsil instn!n:·ú wna :;idl'i'lll';.:;!a c !~lmintu:;'! '> 

para 70 . (;0() I:OJ:clndns, por ano, con:;Lando de um 
romo Krnpp-H('llll que, C(J~IlO se s;l}Jc, {: ultmnen
tc ccon{\m ieo, HH!eJ,do pcdciln mcnlc consumi r 
cnrvilo n nciorw l. Seguir-sc-ú a jnslala<_:uo de lm'l 
fomo clt'-!rico Nicdc.·sclwdll, uma acinrla de dois 
fomos Silncns-Martin com cnpacidDdc para 40 a 
GO lonclad ns cada u m, uma lnmiuaçilo de tnhos, 
cons tituída por uma c. t'i rusionpress para o fn 1)ri
co de tubos sem coslnra pelo processo especial 
Manncsmann c por uma Mrnmcsmam1 Pi!ger J'vlill, 
aquela para a produçuo de tubos de três oitavos 
U~/8 ) a dnas (2" ) polegadas c es ta para tubos de 



-no-

dois c um qu:1r!o (~e 1/-1) a oito (~' ' ) po l e .· ~udas. · 
(; oporluno snlientar que no programn de produ
c:üo da Companhia i\lnllll<'Sl1Hl!ln do Bn1sil esiú 
prevista a fnhricnc_'i'ío de liJda espl-eic de tuiJOS ne
ccssúrios ú jndús!I'Ía de explor:u;i'ío d e óleo. Nc~>

La primeira 1': se cslú progra11w da wnu produ<:üo 
de cinqücntu (;){)) a sessen ta (íiO) mil toneladas 

de produtos ucnlwdus, por ~1110 . 

o~: j)I'(Jjl'im: <kixmn nargcm pnra l'ulura alll 
plÜH,"àf) dw; instalaçc)es, inclusive pan o l':lln·lco 
de :ll'Ull!C, r('rl'o c• chnpas. 

: ;,l 'i p:·o:x imidades dns i n sl:ll : l~:ô c:.; siderúr ~~i· 

ca~; ;<.•rú r•dificuda nma Vii;l Opcrúl'ia jJ:ll'a o pt·s
so:ll du \h ,mcsnwnn, com t\fJ() cnsas . 

i.\cs La pri 1nci !'<I e tapa de se11 pt·ogrn ma, a 
Crmqw nÍlÍ;l .\la llllCsmnnil prel'i s:1 rÚ de lO . ()()() K\V 
dez mil Q 11 ilowalls), P <ll' :l nl<'ll< kr ;\ sua prod u
ção i iH!us!J·i;d . Dc11l l'o de, :l jH'OXÍJIJHda mcnle, 
lrês :mos :1 dcm:n1du serú de;)() . ()00 KvV ( einqi.'ten-
1~1 1n i l ()uilow:dls) . 

,\ jJO:.;:-;ihilid ;Hk de 'H'I' aL 1 '1Hiida <'Sla d<'llla!Hia 
de t-11f't'gi:l ··i (· lri,·n ('Olt~: IHuitl um dos fnU\rc.· de
cisi\'o:-; p ~l l'<l I JL!C <,.-.; dir.igr•nll'~: da 1\l:Ul!H:~;nwnn se· 
dd1·~·minus '<'I 1 n prcl't"l'Íl' o JJOsso Es l:1do p:1m a 

im ph111lar:üo d:1 noya ind ú~;triu . Se o Pbno d e 

Lldrll'ien<:flo ni'io 1 · stivc~:~H' em plcnn l':ts t• de dc
ti,:u CXl'Cli!;Üo, s<'l'Í~l l ll míninws ns proh;J!Jilidad<'s 

cl r: <f\IC i\linas viv~;~;e a conl:1l' com <'Sia poderosa 
indt'1siria n cnriqucc<'r seu parqne indusí1·in l. 

D<"'<dc qu' o: técnicos guran lirnn1 o fornccimcn
lo df:;scs monlantl's de <.'ll('l'! ~ ia clc'· lricn, dcnlro nos ,, 
PI'nzos con vcncionndos, o:.; diretores da l\fawws
nwnn, de Dus:cldorf, fi .xa rm u s m delibcJw:i'io 
de implu n lú-l:1 em ,\Iinus. 

Con1wcído:> o: tf.rmos d :1 proposln í\lanncs
JlW!IIl, nüo tivemos dúvid:1 un assulllir o com-
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promi~';o de ~ati~ r~l%ê-lo~. B<' lll sabíamo.· qu e 
grundcs cran1 as di ficuldad es com qnc dvi"ron
lariam os . :\ i as f a zÍ ll lll OS lJU Cs ti"\o de <jli e llÜU 

i"ôss(' pcrd.idn essa t;o lúvd oporlunidudt' paru 
'\liilas . Assim t' r1uc nos comprorne!clnos a pôr 

~ ~ dispo~ic;ão da nova indústri a a quo ta de C•l crgia 
rc·<IUt rid:l , pois a Ü;so .iú nos Jwhil ila v;l ~~ n; t' cll!;<'ío 

do nosso plano de ele tri cidade; lamht' l 1 nos dis
puscnJos ~~ proporcionar a e . ·tensa {u·ca precisa, 
doiad<l de ú:~ua cmTcule nas condiçc)< 's < .· igidas 
c scrvidn por transJWrlc rodoviúrio c fcrro\' iúrio 
coilvcnicn te, hem co tno a da r o IH:ccssúrio n n~j li o 
pn·a con s tr u c:fío da Vila Ope rú rü1. 

Sr'> ~l s:~Í lll roi poss ível viahíli%Hl' êsse c mprccn

dinl e nto, jú contrc!izado no a to de ÜllH,':nm~ 1lo da 
pcdru l" t t nd~lll l l'l tl<d da nova Cil!pl'êsa, c scntimo
l!os l" cliz~'S com o c~;fô1'<:o r c< I izn do . 

C~ t! H' ~Hpti l cmf>l'~ll · <f ll!' O lWSSI) (1ov<'\!'l O l 'Oil

\olt com o ~qlO i o do Senhor Presidente da H<'pllhti
< ~~ pa rn que fôsse p(>ssívcl trnzvr a gra nd e Úldús
l r i:l p a r~l o nos~m EshHlo . 

A Compan hia 1\lanllesnwnn do Br~1sil orgn n i

zo n-sc com o c.npilnl social d( ' .q uat rocentos mi
lhões de c rnzciros (C r~ -100 . ()()() . 000,00) .. 

Um:1 n'z escolhido o local para a sua insiala
<:i'to, !"oi expedi do o Oecrelo 11 ." 3.ü~l, de :17 de j<l 
ll ciro de 1\l:->2, pelo qu:1l fornm d eclarados de uti

lidad e públ ica, pnra rins d e d esaprop ri~H:ão, te r
r enos c !Jen l"ci lori as no m esmo decre to d iscrim ina
do-,. OportunanH' ll te lerei a honra de enviar ú 
Egr(,gia Assem bl é-ia Legislativa mensagem para o 
cOll S<' é[Ü <' n te curnprimctl!o e ',·ccuç ão do m encio
nado ckcrclo cxproprÜ!lório. 

Com outro g rand e consórcio iudustrial euro
peu - - <1:-.i indústrias Schnci<la-Creusot ·-- llHlll-
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1( 111 ln!nht• m o (~ov(Tno t•nlvnditneutos 

i1 1slnl·w:i•> de su:1:· l'úhrka"> llcsle E. ·tado . 
pnra a 
As ne-

goci:~<Jí< · s inicia d ns nesse :;cnlido em Pa ri-;, por 
ini<'l' lH\di•> do ~;l'C !Tiúrio das Fin:nlt:<ls, c:.lüo e n 

c u l·~;o. l'\o ClllTl' lll<: a!lf>, tiv< ·Jnos o ]>I'Ht:lT de 
rvc<'lwr :t visitn do dieigcnl<· do consúrcio em 
u l'' i\:o, Sr . Chm·ks S ·lm eid: ·r. 

O < lllJH'lltJI) l''lll l que o Cov0rno se \'Oia n sc
IlH:Ill: Illl•·.; Íllici:l[iy:l:; Jll'OY<,'Ill d:t COllVÍc<;iio , hoje 
p,·nch !1w d:1 gc r:dlli<·llk, d1• que na Zon:1 C!' ll -

1ral <;,. ~li1ws (;,.;·nis se <:w~ontr:t um:1 dn:.; maio

r•·.; :'Jrc:ts dt· po'>.:illiiidndcs itHiu~,LI'iais do Br:t:.;il . 

() :lj>!'O\'I·il :dllCll!O do.; .J'( 'C l1l'SO:; Cfl!C JH.' SSl' SC'lliido 
po';~;llilllo~' constiliiÍ ~;cguramvtllt• uma dns chaves 

da [Jl'<J ~ifH ' ridnde l'ulttrn do Estado, motivo por 
qm• sv d•·sdobra o Covtrno no s<·Illido d<' Indo 
f<lZ<'I' HO :Wll tllc:lllCC p:ll'H a lnlÍl' lt' CiliC:l~l C CU ]H

f~Jis t'lll ÍllvtT:;êws indusi l' ini'-', no I ·~studo . 

ln:;titt:to de T e.:nólogia llldustrial 

.\.; <kll':Inda •; d1· ~;c!";ic:t> :H> ill:;litulo d•· Tcc
!Jolo~.( Í: I l:Jdu·dri~ll a1Ítlgi,·:tn1, l '!Jl lTíl, a ní \·<·1]; t •;

l:1lli•· ;, IPI'~'ior <H1i d e):; :tllO 'i Hll!''\'ÍC)l'('S . O lns

lillll o .i :'1 .. tq,trou :1 l':t•;c el a r·:~p<'l'illll'lll:,,:il o c (• 

:!Íii:dnwnl<· lilll o r.·~ a ti .. ;nJo (':;.;c•nl'i;d qnr• Oj) l.' l'<l na 
]Jn :; <· d,, no·;:;o ck~;r·ny•>lvinwl'lo Íllrllls'rin l <' t•c·o

l !í-,, 1iéí>, como Ull l verdadeiro ct•,·c•l>l'O dt• nos::o 

pro~-~r(·.-: ~~o l{cil ico . 

OurilllÍ" o" ·<•rr·ídn de 1~).)1, o lnstiluln <'Xl><'

d ill :l .~~:íl'\ cerlil'icn< oo.;, ann!i sou :U·W\l n1 Hdl'<l.' 

1 · r• ·nlizoll ·1 l. 1 lO cwn ·os di ·n:·; o~;. Comp:1l':\(h 

t·otn :1 pmdu(,'i'\o <lí- 1~l:í0, hotl\'t' l! Ill <llli!Hl\lo de 

:\il r;{ ('lll S!I:IS :\li vic lnd cs . 

!·:tlln· o: tt·Hlwlhos de nwio1· vulto rt• :tlizndo.· 
pt'lo ln ,.; lill!lo dPvc·tn ~w r d<•slnc:Hios os st·:~uinl<'s 
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1 -··- O início, em (~scala indm:trüd, da pro
dw,'i:ío de suHonas, que :.;e dcs lill:n n :.ws servi<:o:~ 
de Jn·ofila.-Lt d a Lepra no Estado . Foi a berto 
crl:diio c:>p e ial Jl ' ll' <l a atjllisi(Jio de l lllt ,.i~1l nr 

conlímto par:t a fúbric~1 podn niingir a prod1u::lo 

de 1 .!>00 .000 colnprim idos por nno . A sulfona 

lnhricad:t 110 Jw; tiluto foi apres{'Jltada no Con .. 
,<.;rcsso 1\tJHtllH'l'icmo d e LejH'olo~~ in , rea liz ndo uo 
:mo pnssndr.J em Buenos A ire<>, sendo distribu i
dos i)() . ()()0 ct mpr ' rn idos ei llre cOI~ ~~rcs-;istus c lc
pro:.:{wios nrg(•n l:nos . 

:~ - O Scrvi<:o de ~.Jdrolo;,;ia aeu :;o u ~1lto ín-
dice ' te progr('S'·:o . Foi o segu inte o ntovimcnto 
d e afel'i(;i'\o : 

b:d:n~ •::~:-;, 7:;1; 'col(':JH's de pcsm;, 
HO, llt~·ln .:, :!.i . 

lJ:ll :n.'. <l . .;, 1 . ~~(); cok<:ii('s d '-' pc
:;o~ ; , :.:::2:!.; nH.:l ro.·, ;) lO; ~.-asilhn

Jll l' .), n. 

I J,mve , pols, u 1 :llgl!n ': c: t:;os, 111:\i ~; de ~;o '/ 
de :mmc1üo sôlll'c o :mo tm!crior . 

~~ • A scc<Jio de indús!rin.-: it'·::ki·; pn~s ion 
Íi1![Hli'Í<t!IÍ(·s scrv i <:o~; ús fúhric<ls de tr·c idl)s c 

<'Jr.<.;iíos csjH'ci< li:t.ndw, 1t:t\·cndo n ·ulizado 1~;0 c.-:l -

111\'S colnplt!o'-', de nl:-;od:"o. 

-1 - -Os l t··cnil'o~; do I1 s l iiuto <·sf<"ío tcrm inull 
do a cuhH~'<' lll C Jtl Pedro L cop()llo, de jaz idas de 

e dcúreo pa rn duns l'úh ckH~; de cimen to que 
:!li se illslnlarfío . O s<·e!or de !f,l'l:lo;~!a C01llínua 

locnli zando c es lud:mdo no ·os dcpúsi lo~; millcnlis 

do E ';t ado . 

;) - O Jn ,. iil ulo l'o i escolhido p:1ra sede dn 

lll Hcnniiio d:1 :)ocicd:ld e Brt\sik irn p<tl'<l o Pro-
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;~rcsso d: t Cit~neia. A opiniúo dos vi ;ilnnll's :·l>hrc 

u organizaçiil) do Jnstitn lo foi dn:> nwis honros:1s . 
li - H e s i a ncrcscl'!l l:1 r· a dccis iv <I col:.lhonH:fio 

tp le o Gov (\t·no, pelos Sl'US úrgilos t(·cnicos, ll:m 

en rprcstado no Conselho .\!acion a i de Pesquisas 
p :1ra o lcvunl::menlo de .i :1zidus dl' n1incrais <lt•. 

intc · t~ssc atún1ico 10 F~ : t:Hio c a inslnlHt::to aqui 

de un1 rca lo r :ttômico. 

Plano de Recupel'açii.o Eccnômi.:a 

O Plano de HC'cupcrnc;üo Ecunt)])lica e Fo
lncn!o da Produ<;·:~to eomp,)c-sc d(' um~1 Scc1:ilo 

'·U·cnicn, l 'lle::rrcgada d e projetos, on:mncnto 

concorr0ncin c f iscal iz:l<:f\0 de oLrn .· diversas, da 

>;-o ·:a Cidade Indust r ia l c da Ese1>la de Son
dadorcs . 

C01i1 rchH;ão ús obra-; d ivc rs:1s a ea r go dêssc 
~;celor, l'onnn tom :~d:1 s a:.; segu intes provid ê ncins : 

:1 ) l:.'sco la l:'l f'wf'nfa r dl' Aqricuftum <li· ,)'on la 

lUla do Sl! j!ltr:uí; ,\s ohn1s <kssa coilsll 't((JÍn cor·-

1'1'1':1111 JlOI'lll<llll]('ll(<', <·s!:tl1do ('~ 1 I' :ISI· de conclu
sao ; h) F'sco /a ilf,;diu de Jyf'ii'U!lum <f ,. F lo

J' I'slul: fo i'Hill coneluíd1.>.· llll1 :dnl o.:aril'<tdo, 111 11 

:1hri:ro p <1 J' ~ s uín os <' unw rcsid(nci:~ p:tni !rn lo

risl<~s; c) l nslilu í.o .\qnn6mico: l'ontm inieí :t 

das : 1 ~.; ohru.· <it: ('Ollst 't ltJw <k lllll porlilo orn: t

ll ll' lll:ll e de 1!11W esluf:1 c knniu:1do~; os ~wrvi<:os 
de úguns t' esgoto<;; d) /;'.~r · o /a df' . \wicullw·a de 

lfh,. r/ (i ll(/ia : as ohr n:.; l 'I H'Oiltr: tlll -Sl' hem :tdianl :l

dns, lendo sido provídcnciH<I:t :1 :-;ua rúpida con

dusilo; c) l~'scola é'll' menlar d l' ;l yr inr llu m d e 

Corinfo : l'oi es!a hclecido :J.i usll' co1 1 a P r c fe'iu r:t 
;\lt111ic ip:tl p:1ra a sua eons lr lll:ilo, j :\ iuicinda; J) 
f:'sl·ofa F I I'Till'lllar de Ayricullw·a <f,. fion/wndtl : 
a oh r: t cs lú cond uíd:t , cxeeto na part e de úgua c 
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inslaln çõcs de csgôlo e luz; g) Gran}a-Escola 
João Pinh eiro : fi cara m concluídas vúrias obras 
e providenciado o aumento das oficinas; h) Casas 
poro lmiyrunles : as obra s complementares fo
ram executadas em parte; i) Aprendizado Agrí
cola "Carlos Clwyas", de llambacuri: postns em 
concorrência por f rês vêzcs, sem haver licilan
lcs, as obras serão feitas por ad ministração; j) 
Aprendizado A yrícola "Padre Sacramento", de 
Stw João clel-Uá : foram feitos es tudos, proj e
tos c orçamentos para sua r eforma integral c 
construção de novo pavilhão. 

Nova Cidade Industrial - - Para facilitar o 
estabelecimento das indústrias c completar dados 
qu e interessam aos industriais, a secção de dese
nho fêz a redução de lflda a úrca parn a cscnln 
de 1/;30.000, tirando cú pias para fomecilll Cll lo 
aos int eressados . Foram traçados perfis das nve
nidns c runs de grande parte da úrca plan ejada 
c f ci las plau las de con junto, a brangcndo a Ci
dnd c Industrial , a Nova Cida de Industrial, r e
dondezas de Belo Horizonte, nnmicípios vizinhos 
c vias de comunicação. 

Escola de Sondarl.ores Procurou-se dar 
nova' organ iza ~~ão :\ Esco~a n fim de que a m es
nw possa preencher m elhor as suas finalidades. 
Em 19:>1, estiveram em serviço efe tivo apenas lG 
de suas 28 sondas, por necessita rem de reforma 
c por defici ência de peças c fer rarncntas. Fo
ram perfurados durnnle o ano 3.0L14 metros de 
poços. As sondas rcalizarmn h"lbalhos em Siio 
João del-Rei, Varginha , Boa Esperança, José 
Brandão, Brasópolis, A1narantina, I~ab i rito, Pra
ta, Bom Despacho, Gna xupé, Marilfmdia, Itape
cerica, Inhapim, Pocr:me, Cara linga, Guarané-
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sw, Tombos, Iluiutaha, Belo Horizonte, Araçtwí, 
Cataguascs, Carnbnquira, Bctim, Prudc11tc de 
.Monris, Nova Gra nja, Oliveira, Pedro Leopoldo, 
Tcól'ilo Otoni c Uberlândia. Obteve-se a média 
de 1:3,52 metros por máquina n um total aproxi
ma do de 18 m ilhões de úgua por dia. 

Colônia de Ft'rias de Lagoa Santa De 
acôrdo com o coutrato celebrado entre o Es tado 
e a firma couslru tora, as obras dessa Colônia fo
ram orçadas em Cr!j; 4.003 .37ü,!>7, Lendo sido 
pagos pelo Estado Cr!j; 2.242.937,:)0 c pelo Ins
Lit_uto de Previdêucia dos Servidores do Estado 
C r~ 80,1. ()91,46. Além das obras que fa zem parte 
do contrato e1n vigor, par a que a Colônia entre 
em funcionamen to, devem ser executadas obras 
complemen tares uo valor de C r~ 1 . 218.938,60 . 

O govêrno es tá ent entendim.enlo, nesse sen
tido, com o Ins ti tuto de P revidência, obj etivando 
um pla no segu ndo o q ual os terrenos e as ohras 
da Colôn ia de Férias j á rea lizadas seriam entre
gues ao Jns liluto, que se incumbir ia, por sua vez, 
de conclu ir as ob ras e fa zer a mon tagem c a ex
ploração do c ~; lullelccimen to . Caso se mostre, 
pelos es tudos em desen volvim ento, conveni ente 
a adoção dêsse a lvitre, será soli citada a Hcccs
súria autorização legisla ti va para a sua rea
lização. 

Departamento de Comércio 

O movim ento do D epartam ento de Com ércio, 
em 1952, a ting iu a cifra <.l e Cr$ 7ü .4GO. OOO,OO con
tra Cr$ 43. 9G9. 000,00 r egistrado no a no anteri or. 
Naquele total es tão incluídos aproximada meiltc 
Cr !j) 20. 000 .000,00 r ela tivos ú venda de j ceps c 
pick -ups aos agr icultores. 
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Proveitoso esfôrço desenvolveu o Departa
mento no sentido de aumentar as quotas d e torl a 
de algodão pnra o Estado, tão fundamental para 
a a limentação do gado no tempo da estiagem . 
Em Hlfíü, havíamos obtido apen ns 500 ton eladas 
em São Paulo; em Hl31, essa quota elevou-se para 
2 . 500 toneladas. Mesmo assim, forçado pelas ue
ccssidadcs, o Govêrno tom ou a providência d e am.
pliar a produção da Usina Inconfidência e estuda 
a ins talação d e outra s usinas de beneficiamento de 
a lgodão e fabrico de óleo c torta no Estado, con
form e se rela tou anteriormen te. 

Foi muito deficiente a percentagem que locou 
ao nosso Es lndo relativamen te ao abastecim ento 
de r esíduos de trigo. A antiga CCP manteve a 

l(lJOta de 207r , com a ag ra vante da Portaria ;)5, 
daquele órgão, cs l<dwlccendo prioridades, o que 
reduziu a :10 mi l sacos~~ nossa quolH mensal. O Go
vêrno, por interm édio do De partam ento, estú de
senvolvendo es forços para resolver êsse JH·ohlcma . 

Apó~ entendimentos com a fonte produtora, 
conseguiu ainda o Departam ento efetuar vendas 
para pronta entrega e h a ixar o prêço do ara me 
farp:H.I o, havendo colocado, em 1951, 50 .123 rolos 
contra 17. H8(i em HJ:>O. 

Com r elação ao sal , produto controlado pelo 
Ins tituto Nacional do Sal, procnrou o Departa
mento obter q uota m ensal para a r evenda ex
clusivamente aos criadores r egistrados, conse
guindo 5 vagões. 

No tocante a múquinas agrícolas, houve au
m ento d e vcudas que, d e 2 . 04f) unidades, uo 
valor de Cr 5ji 1. 052.000,00, em 1%0, passou para 
2. 753 unidades, no va lor de Cr!j\1. 267 .000,00, em 
1951. O volume e valores d e vendas de múqui-

,. 
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nas in ~luslriais foram , rcspcclivnmenlc, de 1. 732 
unidades c Cr!ji 8:S8.000,00, em HJ:>O, c :~.OH6 uni
dades c Cr~ 1. 887.000,00, em 1931. 

Houve também sensível progresso na venda 
de aduhos, que passon de Cr~ 808 .000,00 para 
Cr!ji s:n. 000,00, em 19;:>1. 

Verificou-se certo dccr('scimo na venda de 
ferramentas devido à proihi~;ão de ilnporl:u;ão 
de en."a das inglêsas. Hegistrou-se, contudo, um 
movimento de Cr~ 2 .570.000,00 pela vcmla de 
79 mil unidades. 

De modo geral, foi muito auspicioso o r esul
tado colhido durante o ano pelo Departamento. 
Espera-se (IUC, com as medidas já tomadas, se 
obtenha maior r endim ento no ano em curso. 

" 



EDUCAÇÃO E ENSINO 

Em nossn mensagem an lcrior, r essaltamos o 
fa to de qut\ súrn cntc com a r cvitalização da eco
nomia 'mineira c o r ecrguimcn to, em processo, 
das finan ças públicas, podcriilm sana r-se as gra
ves lacuna s c as considcrúvcis defi ciências do en
sino em .!\tinas . 

O simples eHuu ciado do "dcficit" escolar, 
lra cl!t :ddo ua l'alta de assistência educacional a 
milhares de cri anl; as, {lllC constitui para nós mo
tivo de jH'I'IlW IH' n lc preocupação c que vem desa
fi ando os l'Sfo rl;os da administração mineira, está 
a in di car a in ca pacidade do aparelhamento esco
lar para atender ao preceito dcmocrútico e ao 
imperativo con stitucional da gratuidade e da uni
versal idad e de pres tação do ensino pelo Estado. 

Soluções de emergência c de superfície, como 
~l s que se adotaram , no sentido de r eduzir o "dcfi
cil" escolar pelo desdobram ento do horúrio esco
lar em três c mesmo quatro turnos, ou pela ins
\a]a <_·ã o de cla sses em prédios c salas inadequa
dos, redundam em sérios prejuízos que se r efl e
tem negat ivam en te no aproveitamento c na saú
de dos escolares. 

Empcnlwdo o Govêroo numa série de provi
llências e inic.ia tivas r eferentes à normalização 
elos negócios públicos c ao cstnbelecimcnto de 
condir;ões bú sicas para o progresso de Minas, não 
se ex imiu, todavia , a enfrenta r com r ealismo c 
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des lemor a gra ve situa ção, obtendo r esultados 
ccrtamcn te promissores . 

Assim foi que o número de es tabelecimentos 
de ensino primário instalados no Estado, em 
Hl5l, atin gi u a 29 grupos escolares c 17 escolas 
r eunidas, além do provimento de 252 escolas 
isoladas em vilas c zona rural , conforme se dis
criminarú em capitulo próprio desta mensagem . 

Não podia passar des percebido à a tenção do 
Govêrno o eleva do número de escolares que descr
Iam das aulas sob a pressão de fatôres vúrios. 
f: bastante acentuado o desnível existente entre 
n matrícula qu e apresentam as quatro séries dos 
Gru pos c escolas reunidas . Enquanto as classes 
iniciais retêm geralmente 70% dos matriculados, 
na sé ri e final ( 4. ')) a matrícula não ultrapassa a 
12% . Val e dizer , a grand e maioria dos matricu
lados abandona as aulas sem ter sequer adqui
rido os conhecim entos essenciais a um aprcndi
:~:ado elementar. 

Evidentem ente, a solU<;ão dêstc probl ema não 
pod e ser surpreendida apenas no cam po edu ca
cional, jú que mui tos escolares deixam a esco
la premidos por circuns tâncias de ordem econô
mica. No caso, a situação se acomodaria em run 
~; ão de nosso progresso econt>mico, capaz de asse
gurar ús classes m enos favorecidas um ní vel de 
vida mais elevado, permitindo aos pais a manu
tenção de seus filhos nas escolas pelo menos du
rante lodo o estúgio primúrio. 

No (JU e tange, porém, ü dese rção dos escola
res por fôrça de desajusles c decepções no tunhi
lo dos grupos c das escolas, resultantes de defi
ciências qualitativas dos alunos, considerúvcl tem 
sido a ação rccuperadora dos modemos métodos 
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pedagógicos e dos se r viços assis tencia is de ca rú
ter escolar . 

Como reina n les f a lôres de socialização c de 
fixa~;ão dos m enores na s escolas, destacam-se as 
Caixas Escolares e as cantinas, as bibliotecas, os 
clubes de le itu ra , os jornais escolares c os pelo
tões de sa úde, insti tui<.;ões estas q ue vê m receben
do conslat lte ~ll!xílio do Govêmo e dos p a r tic u
lares. 

Segundo cúlculo do [u stitulo N a cio nal de Es
l.l tdos Pedagógicos. do Minist(·rio da Educa<_:ão , 
faz-se necessút·ia a coítstrução em Mi nas de 700 
grupos escola res com capaci dade, cada um, para 
400 :Jiunos, a fim de se rem atendidas amp1ame tl 
te a s necessidades ed u ca cionai s no Estado. 

A ação supletiva do Govê l'llo Fodaal, no se
tor do ensino primúrio, através do plano elabora
do no INEP para o aproveitame nto dos recursos 
do F u!ldo Naciona l de E nsin o P r imá rio, c de 
aco rdos fi rnw d os com êsse fim e n tre o Esta do e 
o Mi n is té ri o da E du ca<::ío c Sa úde, realiza-se em 
Mina s pela cons trução de g ru pos escola r es c es
colas ru ra is, de que da r emos ad ia nte maiores -cs
pec ificn<:õcs. Im po r ta, entreta nto, ressalta r . de 
passagl' rn, q u e, enqu a nto no período de 1SHG a 
1 Sl:iO, fo ram co nclu ídos ;~2:1 préd ios escola rcs, em 
m(· d ia G:i unid a des por a no, j á em 1!)51 for am 
co nclu íd as 1:~8 unidad es, cnco tt tra nd o-sc 100 em 
construção . 

A a<;:ío do Govê m o, em relação ús constru
<:Õcs escolares, n ão se te m l im itado, entretan to, 
u da r cumprim ento aos acordos assinados com 
o Minis té ri o da E du ção ·e Saúde . 

Assim é qu e, qu a nto aos prédi os escolares, 
prov idê ncias de o rd em leg islat iva e p rú li ea [or am 
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tomadas . As Leis Il. "S 741 , de 24 de no ve mbro, 
e 7'1Ll, de 1." de dczclllhro próximos passados, rc
rcrcm-sc rcspcctivarncntc ao plano de constru
ções escolares na Capital c ú conse rva c reparos 
nos prédios escolares em todo o Estado. 

A nova rêdc de prédios esco lares, previ s ta 
em lei, não visa apenas atender à situac,~ão atual, 
mas corresponder às necessidades previsíveis, de 
acôrdo com o crescilllento normal ela população. 

A Secretaria da Viação j ú tomou providên
cias iniciais pnra a construção de 12 dos prédios 
previs tos pelo "Plano de Ampliação da H('\dc 
Escolar de Belo Horizonte", erH [UUJlto .continua 
o csl'ôrço para escolha c ~Hiuisição dos demais 
terrcJI OS nc·ccssú rios à sua integral execução . 

O ensiilo supletivo para adolescentes c ad ul
tos, mi iiistrado pelos cursos ela Campa nh a de 
Educac,~ão .de Adultos c os gru pos escolares esta
duais nolurnos, apresentou em 19:>1 indices su r
preend entes de aumento dos cursos c da s IllHtri
cu las. De 107.:100 a !unos em 1 DGO, su hiu a ma
lr ícuJa para 124. 17() em 1!151. De 2.HG cm sos 
ex istentes em 1 !lGO, acusou-se, em 1 DS1 , o aumen
to par a 2. 471 cursos. 

Os grupos esco lures es tadu ais noturnos mi
nislnml ensi no supleli vo mais a mpl o, sendo m an
lidos 13 es lahelecimenlos dêsse gênero: 9 na Ca
pital c 4 no interior . Os índices de matriculas c 
uprovaçõcs no ano de 1!1Gl indicam progr essos 
sensíve is no sec lor es pecia lizado do ensino su
pl etivo ministrndo pelo Estado. 

No qu e loca à legisla ção escolar mineira, 
conside rada outrora excelente c modelar, é m e
lnncó licu a a firmati va, qu e se faz ho j e, de qu e 
modifi cações el e es trutura , novas regulamenta-
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ções c leis es parsas alteraram c dcsvirtuararn 
o sentido nnitúri o c orgrm ico do sistema esco-
1ar el8horado ao tempo da gestão F rancisco Cam
pos na Secretaria da Ed ucação. Perdeu, assim, 
a legislação do ensi no primúrio, a unidade de 
con junto, o qu e tem dificultado não só a inter
prelação, com o a aplicação de seus dispositivos. 

O notú vcl "Programa de Exper iência" dús 
escolas primúrias de Minas, lançado em 1941, 
quando Secrdúrio da Educação o ilustre homem 
público Dr. Cristiano Monteiro Machado, e que 
res ult ou de trabalho m eti culoso, desenvolvido 
por vú ri as comissõe~, sob a presid ência de pro
fessôrcs de destaqu e em nossos m eios pedagógi
cos, devia, pela sua própria d estinação, sofrer 
r evisi'íes pcriódi e;~ s , it 1uz dos da dos estatísticos 
<' dos fatos colhidos atra vés ele sua a plicação . 

Em mais de 10 a nos de ex p eri ê ncia , não se 
cuidou, todavi:1, n em m cslll o de adapb1r o rcfe
rülo prograJlla às tram; l'orm açõcs soda is, cívicas 
c econômicas do Es tado c do País. 

Na.me nsagem de 1~)!17 a essa Asserntléia, o 
Chefe do Govêrno ressaltava a necessid ad e ur
ge nte dêsse trabalho d e -adaptação, para o que 
seria desig nada com issão esp ecial , o qu e, en tre
tanto, não se fêz. 

A Secr e taria de Educnçi"ío constituiu, para 
n'vi sii o dêsses programas, urna comissão de pro
fessô res ilu s tres c ex perimenta dos, sras . Lú cia 
Sehmidt Casassa ntn , Ma ria Amorim Ferrara, AI
da Lodi, Guiomar J\Jcú·cles, Helen a Antipoff c c! r. 
H. Ma rqu es Lishofl, qu e estão com seus trabalhos 
em fa se d e conclusão, algun s dos quais j á su b
m eti dos ú apreciação d e orientadoras c professô
r:.ls dos grupos escolares da CapitaL 
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í.: de considcrúvcl in lcrêssc prútico c pedagó
gico a afe ri ção perman ente do r endimento esco·· 
lar, a través dos índices de desenvolvimento c 
a provei tamen I: o. 

Sendo ainda reduzido o cmprt':go de testes 
com esta finalid ade, e tratando-se de m edida pe
dagógica de grande alcance, faz-se necessá rio 
ampliar a capacida de de trabalho do órgão téc
nico respectivo da Secreta ria da Ed ucação, a fim 
de que possam se r abrangidos pela aferição do 
rend imento escolar todos os cu rsos, inclusive os 
do ensino normal. 

O ensi no na zona r ural vem-se des.envolveu
do a uspiciosamente, sob o regime de coope ração 
entre o Govhno Estadual e as administrações 
municipais . Segundo convênio ex istente, a orien
ta <;ão técnica, a direção administrativa e a fisca
lização das escola s rurais, mantidas pelas Muni
cipalidades, ~SUO exercidas pelo Estado. 

O Serviço Técnico do Ensino Rural , a que 
culllpre preparar o professorado para orientar c 
fiscalizar os planos de trabalho, conhccc.ndo de 
seus resultados nesse scctor da educação, tem pro
mo vido Cursos de Aperfeiçoam ento c ·de Treina
m ento para os profcssô res em dive rsas localida
des min eiras . Houve amnenlo de mnlrícula, nes
tes cursos, no ano de Hl51 . 

Os Cursos Intensivos <l c Férias prosseguem 
em sua relevante fun ção de ampliar, especiali
zar c atualizar conhecimentos, além das va nta
gens do intercftmhio cultural qu e possibilita ao 
professorado em geral. 

Igualm ente, como fator de incremento c con
solidação do ensino rural , os Clubes Agrícolas 
fa cilitam o descnvolvhnento dos deveres sociais 
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c crisl:ios na escola, na família c na coletividade, 
contribui ndo para a constituição de uma meuta
lid ~tdc l'ran camentc ruralista. 

A situ<t<;:io do magistério cst~Hiual, na rccs
lrutu nlçiio do quadro dos fun cionúrios, fo i co nvc
ncn lcmc ntc considcra d:1, atenden do-se ús suas 
necessi dades na medida das possibilidades do 
Es tado. 

Os dados, qu e~ nlinlwrcmos a segu ir, la s

trcia m as considerações c informações que vimos 
dando a res peito <los diversos temas relaciona
dos com o ensino pr imú rio . 

Deficit escolar 

O In stituto Nncional de Estudos Pedagógicos 
levantou em l~l - 1:) o ' 'dcfic it " escola r de Mi nas, 
con sidc r: tdo dos maiores do País. 

O cole.io dos !'atos num{~r i cos, de acô rdo com 
os mesmos crité rios a dotados pelo JNgP, permi
tiu se lcnlll la ssc o seguinte quadro: 

--

Popu l<t ~';i o d o Es tado 1!145 1D50 

População Clll id ndc csc olnr ('i 7. 458. :308 7.839.792 
a ll anos ) 932 .280 079 .974 

Mn tr ícu la gcr;d nos c ur sos pri-
IIIÚ!' iOS 5(i3. 2!}4 (i!}!). 208 

"Dc fi e 'il" escol ;Jr :ws. 99fl 280. 7(i() 

O exame dêssc quadro leva-nos ús seguintes 
ponderações: 

1) O "dcficit" csünw do cstú aquém elo "de
Ji cit" verdadeiro, uma vez qu e no cúlculo da popu
laçiio escolar fo i considera do apenas o grupo de 
idades 7 a 11 a nos, quando sabemos ser elevado 



-236 -

o nú m ero de alu nos qu e perm a necem nos cursos 
pr irnúrios diurnos a té 14 an os . 

2) Por outro lado, n m atrícula geral tem 
r ela ti vo significa do com índice d e prog resso cul
tural, pois a bra nge tôdas as crian ças m atricula
das, a té uquelas cr uc freqü entam as classes dias 
~ lJH' IW s e qu e deser ta m soh a pressão de l'n tôrcs 
econômicos ou decc pci<m n<l<l s co n1 n cscoln , qw· 
11 iío co rrcsponcleu aos seus anse ios c aspirações . 
Bas ta u m confron to da nwtrícn la ger al com a 
efetiva, pa ra se a va liar o elevado número dos 
qu e Hhmulona m ns aulas sem le r adqu ir ido os 
conheci m entos essencia is . 

3) A di m inuição do " dcfici t" escolar no pe
rí odo 1 !)45 a 1!)50, em m édia 17 . G45 por a no, seria 
rato animador, se a quantida de n ão fôsse alcan
çada com prejuízo da qu a lida de . Com efeito, a 
·medida - desdobra mento de grupos escola res em 
três tu rnos - a ltnm enll' pre j udi cial ao ensino, tem 

sido l' lnp rcga cl :l f rcq ii en le m enll' , co1no soluc;ão 
p rccú ri a a um a situ ação de angústia . 

Só em Belo Hor izonte, de H)~15 a H)Gü, fo ra m 
desdobra dos em três turn os 13 gru pos escola res . 
Com is to rece beu-se maior contingen te de crian
~;as q ue pccli.:nn nw lrículn n as escolas públicas, 
não se lh es ofe rece ndo, entretanto, condi ções fa 
vo ráveis ú a prendizagem. :(~ o que r evelam os 
dados es ta tís ti cos do qu adro seguin te, refer en tes 
aos grupos escolares c escolas reuuidas da Capital, 
nos qu a is o a provei ta mento ·decr esceu de ano para 

a no, de 1947 a 1U50, dem onstr ando q ue a lgo supe
ra va a ac;ão da m es tra e entravava o rendimen

to de se u trabalho. 
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l .; nidad c s (.' ~ (' O J:U't 'S 

M<t ll'it:tda Ap roYa - % de 
A:-.! Cl S H prova-

G. E. E. li . t·f'<~ l iva ~.;ües <;ÕCS 

1!).17 :l i ~:J.:)!) . J 1!'i.007 li2, fl 
l !).f8 :!.f 25 .723 'l ;) . 7!12 lil,-1 
J!).J!) ;1 . ~ 5 21i. :!.f 7 1!i . 2 M : ~ 5S 
'1!150 :J I (j 27 . (j(i(i 15 . !l 7:l 57,7 
l!l51 :!.f i(J 2!l .'f S.f 18 . J :,o lii,S 

O impulso que se operou nos resultados de 
1!)51, expressos em 2. 183 aprovações a mais que 
no a no anterior, pode ser atribuído à prcoeupa
<JIO que se leve ern prove r classes vagas, cujas 
proJ'essôras, pela situação precúria em que se 
l' nconlravam , não se senti am an imadas para exer
cer, com eficiência , funções tão úrduas como as 
do lll agistério. Va le acrescentar que o fato ob
SL'rvado na Capital com relação aos resultados 
do ensino fund amental comum, ministrado nos 
gr upos escola res c escolas reunidas estaduais, se 
reproduz de maneira quase idêntica em todo o 
Es tado, conforme se pode verificar analisando o 
quadro abaixo, em que não se incluem as escolas 
isoladas. 

l !J.f7 
1fJ.18 
l !) .J!) 

1 !150 
1%1 

Unitlnc1t•s r• seo lar·es 
Malríeul;, Aprova- % de 

ap,rova -

G . E. E . .ll. 
efeti,·a \'Üe s ~; ()e s (') 

--- -----
·152 20·1 222 . 110 'l:.I I. D.I!l f>!),3 
.f fj(j 2:10 2:11. 2GD J:J.f . Sll·l óR, :I 
·17!) 2:3:1 2:17 . :IH !i '1:17 . 192 57,U 
H:7 2•1:1 2:.o .. 1.10 I.JJ . . f2 8 5H,-t 
502 2·17 25D .18S 'IG1.:l2!i 5R, :I 

( • ) Os dad os de 1051 s ão i nco lllplt'l os p OI' falta d e docu
xncnfa (·iio de algullln s 1111ida<.l<'s esco lares . 
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Nilo obs tante o aumento das unidades esco
lares, os resultados do ensino nos estabelecimen
tos es taduais não têm sido compensadores . 

Aumento da rêde escolar 

O número de estabelecimentos de ensino pri
mú rio instalados no Estado, em Hl51, foi de 29 
grupos escolares e 17 escolas reunidas, além de 
252 escolas isoladas providas em vilas e zona ru
ral, o que assinalou para a rêde escolar estadual 
a preciú vel progresso, conforme se pode verificar 
do seguinte quadro: 

ENSI NO PHIM'ARIO EM GEHAL 

ESPECIFICAÇÃO 1-= 1!J.1 S l!H!) 1!l :i0 1!)31 

-~ ~ 

U nitlntl es J cs latl ua i' :>.~L li :L 7UO :1.6 10 :1.52:1 :l.!l2 1 

escola r('s 
tlllllli c ipai s .J. H:~!l 5 .H·19 G.87:i ~ .700 S .!J:H 

s·egund o a l parl i <'u l a n~ s Clll id<lllC G ~ :! ;; :n; f)!) I [) .t. f) [JGG 

1114\ ll'I Cllt' l l o ra TOTAL R .8·11 1 O. IRO li. Oíli 12.7iôR 1:\. 178 

[''."'"'·' t• sco lan·N 11ili n t ,17!! so:; r. :l•l 
Uni dad es 
cS(:o lnres Escola s 
seg nnd o o )n grtl]llltln s 2li2 2:12 2:1li 277 2!ll 

t ipo l Esco la s 
s ing ulares 8 . ll:l !) . 477 I fi. :Hi2 1 1 . !l 8li 1~ .0t>O 

TOTAL 8 . 8 11 10 . 180 11 . 07ü '12. 71iH 1:) ..178 

Ensino supletivo 

A estatística seguinte, que refl ete a realidade 
autal do ensino supletivo, em Minas, põe em relê-
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vo o crescimento da ma trícula em r elação ao 
número dos cursos: 

Esp<:
ci l'i ca
('Õf•S 

N.•1 el e 
C li i' ~OS 

Mntr í
cu ln 
grral 

CUHSOS MANTID OS PELA CAMP ANHA DE 
EDUCA.r,:;\Q JJE ADULTOS 

1 !)-17 l !l -18 "J!II!l 10:i0 

181!) 2.2:111 '18-l !l' 2 . 1-li i 

s2 . ·Jr. ü 7!1.7 15 1U7.:10o 

1!)5 1 

2 .'171 

121.176 

Jlcs p. 2.fi27 . J3fi, lill :1.2n7.:12:i ,7fl 3.21J(i. 5õ3,.1 0 4.755.72:1,- lfl 4.D,1<>.178,!11i 

Unidades de ensino supletivo rnais comple
tas são -os grupos escolares noturnos, mantidos 
pelo Estado, atual mente em número de 13, sendo 
H na Capital c 4 no Interior. 

O desenvolvimento do ensino nesses cs ta
helecimen tos, que adotam o mesmo currículo dos 
cursos primários diurnos, no quinqüênio 1947-
1951, foi o seguinte : 

Cursos noturnos estaduais 

CUl\SOS NOT UII NOS ESTADUAI S 

E SI'ECI FICA(:õES J!)-17 "J !118 1.!)50 1 1\)51 

Nún1r·ro <I c esta hei<--

cinH'ntos .. .. .. 11 12 12 12 12 

Número tl c cl assrs .. 1H 128 122 12ü HG 

Matri cul a inicinl . . r; .oa1 5. 0!)5 4 . 5813 4. üGO 5.B-l :l 

1\!ati'Í<:ll la Pfctiva . . 3 .9\li 3.887 4. 07:l ·1 .1!)!) 4.577 

A]li'()\'U \'ÕCS . . . . .. 2.5-11 2 .525 2. !\lG 2.5131 2 .(i77 
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Ensino especializado 

Como estabelecimentos de ensino especiali
zado, o govêrno do Estado mantérn o InstHuto 
Pestalozzi, destinado a menores em idade esco
lar, que, por defeitos congênitos ou adquiódos, 
se encontrem incapacitados a competir com os 
da rncsüw idade, nas classes ordinárias, e o Ins
tituto Suo Hafael, {jUe educa menores de ambos 
os sexos, privados da visão. 

Tanto o primeiro como o segundo, pela ca
rência de espaço en'1 que funcionam, es tão com 
a lotação completa, sem possibilidade ele ampliar 
seu trabalho para atender a maior número de 
menores c dar-lhes assistência que assegure me
lhor índice de aprendizagem . Eis porque pensa 
o Govêrno em dotar os referidos estabclecimenJ 
tos de novas sedes, logo se concretize o plano 
que vem sendo elaborado nos têrmos da Lei 
Il. 0 771. sancionada em novembro próximo 
passado. 

Rendimento escolar • 

f_: dever dos que supervisionam o ensino pú
blico acompanhar a evolução do rendimento es
colar, de a110 para ano, baseando-se em resulta
dos de provas objetivas. 

Em nosso Estado, hú cêrea de vinte anos, 
faz-se essa verificação com o emprêgo dos testes 
que o órgão técnico da Secretaria da Educação 
organiza, aplica c corrige, na Capital, c distribui 
para os es tabelecimentos do Interior, dirigidos 
ou orientados por uma professôra técnica. Mas, 
o 11úmcro ele estabelecimentos de ensino primá
rio, cujos índices de desenvolvimento c de apro-
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veitamenlo são verificados pelos processos que a 
ciência pedagógica recomenda, 6 ainda reduzido, 
como se porle ver pelo quadro a baixo: 

DISTHIU UT(:J;o DOS TESTES DE CLASSI F ICAG :\ 0 DOS Af.,UNOS 
NOVATO S KA 1. ' SI': IIIE 

.~ 

E spcc ifi -

I 1017 I I 1!) 10 1050 cnçõcs I 'I IR 1951 
I 

Capil a l 

·i 
.f. 7fiH 

I 
5.5 ti3 5 . ~21 1 G. 51 J G.G5f> 

Ttll f•ri or .. 20 . 12G 20. R:l G ~:l.S70 2~. H86 2·1. 21!1 

I I 
-

TO'J'.I L :H . 8!1 ·1 2!i . :l !JS 2D . G!l0 :lO. :l!J7 :.lU. 87·1 

-
TESTES DE P l\OMOI.: ,\ r) E C01 'CLU SMJ DE CUHSOS 

CAP1J',iJ, 

1!1 17 10•18 I !l i~ 1%0 1051 

----
1-:s' J',\ liELECTMENTO S •13 •18 50 !\I !'i2 

A IIJII OS 1·xn n1in ndos 2•1. n2r. 28 . ~ ;,;, 2!l.:H)IJ 28 . 5 1ií 30 . 0G~ 
P rovns apl icudas 80.274 DO. !HO !J2. 8!J2 DO. 8 Hi !) .1. 8·18 

--- - -- -- --
ESTABELECI~I ENTOS 173 1R3 1 uo 201 204 

A lunos cxmn inados R.5DR 89.2C.O !lB. !'i ô2 D·l . Hf>5 101 .7J.I 
Pru vns apl icatlas 267.062 281. ~liti 2!) ~. DGO 276.11!' :116 . 082 

Tratando-se de m edida pedagógica de gran
de nlcancc, dev ia abran ger todos os cursos, inclu
sive os do ensi no normal. Só assim se poderia 
obter uniformidad e nos critérios de aprovação e 
um conhecim ento mais r eal quanto ao valor dos 
programas em uso, para modificações, quando 
n ecessú rias, apoiadas em bases seguras . Mas, 
para isso, impõe-se sc,i a feita a rccsh·ntura~·ão dos 
serviços da Secretaria de Educação e se amplie 
a capacidade de trabalho do seu órgão técnico. 
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Instituições escolares 

Dentro do espírito da reforma Francisco 
Campos, que crigia a escola, ao lado de sua fun
ção específica, em forma de comunidade, onde 
se deve preparar a criança para a vid a social, 
foram crl:.ldas inslituições, como as bibl iotecas, 
duhcs, jornais c pelotões de saúde, que têm fun
cionado como complemento de um trabalho so
cializador . 

Nú i\IEHO DAS I NSTITUIÇõES QUE FUNCIONAliAM 
NO QUI NQü t NTO HH7/lü51 

ESPECIFICA r: õ ES 1\J.l7 1!) 18 1 J!l4ü 1%0 

510-:1-:-: 
I 

Rihli'l! <'r n~ in rnn ! is . . .. . . 

ln5t 

M7 

B ib li otecas pedagóg icas . . 457 'Í í'2 ~ 9 8 528 545 

Clubes de lei i ma . . . . . . 1. 007 2. 207 2. ~:l S 2. •152 2 . 532 

Jornais esco lares . . . . . . . . 306 320 303 3G 1 3!5 

PI'I•Jlõc: de sa ú<.lc 20n 
1 

2G O 2í3 27·1 289 

ACJ':HVO DAS 131B T.TOTT·:r:,\S l·:. 'COLAH I':S NA CM'IT AT. 

1!)·17 1 !118 1 ü•l!) 1~ 50 lDiil 

---- -- -- - --- ---

Hih l ioleca in ranl il .. . . 20 .258 2 1.2 10 25.%5 27 .1S:J 28 . 580 

!li h ! ioicca p edagógi co . . . . 11. 2G3 1 J. 4G8 13. I ~ G li .O:W 1·1. 121 

Com relação ao interior do Estado, êsscs da
dos estão ainda incompletos. 

Assistência ao escolar pobre 

F a tôrcs de vúria ord em, entre os quais avul
lam as dificuldades ma teriais com que lula gran
de massa de população, influem poderosamente 
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no que se pode chamar de deserção da vida es
colar. O d esequ ilíhrio en tr e a matrícula que 
a presentam as quatro séries dos cursos man tidos 
pelos grnpos escola r es c escolas r eun idas demons
tra o seguinte : cnc[twn to as classes iniciais re
lêm ge ralmente 70% <l os matrieulados, na série 
fi nal ( 4.'') a matrícula não passa de 12% ! É o 
cp te se pode verifi car p elos dados qu e transcreve
mos nhaixo: 

AL UNOS DTSTliTB UIDO S PELA S SJ':TITP.S DO Cl." HSO 
( Grupos esco la res c Esc ·oln s H<'unidns) 

S/·ri ns do 1 !).1 7 > 0-IS 1 0·19 1050 1!) 51 
Cur so 

- - -

1.' 10 1. 1R7 J02 . G20 103 . 37('. 111 .1 02 1 1 r, . liO:l 
2.• ;; l. ·I !l-I ;) ~ . 7R2 ,,!). 1•18 f>O . •ISS ll2 . 01 R 
:Ln 3n 7·10 ·11. 082 •15 . :3 12 4(). .1-H ~ 7. ó 1 5 

1.• 2(i. íOO 2S.:l S:I 2D.55(J 32 . ·15D :n. 052 
---
TIITA L ~22. l i I) :! 01 ~~(j ~) 237.381.i 2SO. J JO 2:;c1.188 

Den lrc outras justifica ti v as para tão profun
da anomalia, salien tam-se as de fi ciências qualita
ti vas dos al unos : condições desfavor áveis de 
saúde, ha ixo n ível cconc)mico c cullural da famí
lia , ele . Daí a necessidade dos serviços assisten~
cia is da s Caixns Escolares c Cantinas, qne vêm to
nwndo grande im pulso c continuam dcscnvol
Yendo um trahnl ho de verdadeira solidariedade 
huma na , nü o obs tante a precariedade dos meios 
de qu e di spõem . 

CAI XAS ESCO L AHJ.•;S E CA:\TI NAS EX ISTE\ITES :\0 E STADO 

F.SI'ECII'TCAÇõES 

Ca ixas csco l a r~s . , 
r:antim1 s . . . . . . . . 

1D17 1048 19 1 ~ 

513 
212 

510 
33G 

556 
286 

10~0 1% 1 

GIG 
352 

GH 
438 
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Sôhre o movimento dessas instituições na 
Capital, apresentamos o quadro seguinte, não o 
fazendo com relação às do interior, porque os 
rlados referentes a 1951 estão ainda incompletos. 

DESPESAS EFETUADAS PELAS CAIXAS ESCOLATIES 

Espcci-
19·17 1948 1949 1950 1951 f icaçõcs 

AI imrntn ção ~!i O .1.%,70 4•13.068,10 :;os.1r.~.oo 575.071,30 ~0 R . ~11 ,00 
Vc~tu úr i o 123.040,50 127 . 76 1,10 186. 1 0~,00 J 89 . 2·18,30 178 . 838,00 
Ma lcr inl 

u idúti cn R5. 786,10 12·1. 6f>~ , B il 1Ri"i. 0!14,70 200. 5GR,20 22s . 5·11 .~ o 
Mcd icamcn lo 23 . D•12,1l0 32.3 t:J,O O ·1Õ. •1ll !1 ,50 ·IG. 5!17,40 ~8. G·18,50 
Eventua is 28 . 622,70 4S . UI5,00 120. ·lll5,20 :lO . 023,70 32.726,50 

T OT AL 711. 528,60 776. 450,50 1.0•15.322,30 t.0 41 .511,oÕ J untü6,20 

I 
MEHENDAS DISTTITBlJ ID AS PELAS CANTINAS 

1917 1918 • 1049 1950 1.951 

- ----
Pratos de 

sôpa 1.602.244 1 .9 82 . 930 1. 017 . 722 2 .122. 087 1.312.342 

Outras 
merendas !)7 .562 nG.on 1.765 - 077.716 

TOTAL l. 789.806 2.078.077 1. Ü·!U .187 2 . 122 . 087 2 .200 .058 

Clubes agrícolas 

A vida de um clube agrícola, hem orientada, 
oferecerá múltiplas oportunidades para o desen
volvimento <le húhitos sociais c de trabalho, apli
cação dos conhecimentos adquiridos e, sobretudo, 
formr~ ção da mentnlidarlc que a escola se pro
põe formar, pois ao lado do ensino da leitura, da 
escrita, da aritmética, etc., procura desenvolver a 
educação dos indivíduos, para que possam viver 
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dignamente, com satisfação c alegria, no cultivo 
dos recursos da terra. 

A nova orgauização que se deu aos sectores 
dos clubes agrícolas, no ano passado, além de 
possibilitar a elevação do número dêsses clubes~ 
de 148 em 1\)50, para 207 atualmente, tem favo
recido o desenvolvimento das suas atividades den
tro de um plano orientado pelos seguintes pre
ceitos: 

1.0 Incutir na consciência de seus sócios o 
amor à terra, o sentimento da nobreza das ativi
dades agrícolas e a idéia do seu valor econômico 
e patriótico. 

2.0 Desenvolver o espírilo de cooperação na 
escola, na família, na coletividade . 

3.0 Incentivar a poiicultura e proporcionar 
a aprendizagem de métodos agrícolas racionnis, 
pondo em prúlica os princípios da agrkultura 
científica c demonstrando os rendi meu tos das la
vouras e crinçõcs bem tratadas. 

L1.° Colaborar para o melhoramento perma~ 
ncntc da vida rural, toruando-a mais ngradúvel 
e aperfeiçoando-a sob o ponto de vista da socia
bilidade, dn estélka e da cultura geral. 

5." Trabalhar pelo reflorestamento, organi
zando o bosque do Clube em terreno que deve ser 
doado pela Prefcilura ou propriedade local; pre
parando os viveiros que forn eçam mudas aos só
cios; aconselhando os lavradores a reflorestar as 
áreas de suas fazendas; conseguindo que tôda a 
árvore derrubada seja suhslitnída por duas outras 
que se plantam. 

Prédios escolares 

1) Construção de prédios escolares com au· 
.xílio do INEP : 
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i)ara atender aos rcdalllos do Estado enl 
matéria educacional, segundo os cúlculos do 
INEP, a administração pública precisa cons
truir pelo menos 700 prédios escolares com ca
pacidade para 400 alunos, cada um. Isso trans
cende às possibilidades de um pedodo adwinis
tra livo apenas . Con tudo, poderíamos avançar 
muilo nessas realízn<:Õcs, (JUe r epuhuuos de sum a 
ilnportâucia, se outros encargos não estivessem a 
exigir os JJOssos es l"orços. Heferimo-nos aos pré
dios escolares que precisam de reparos c até de 
reconstrução, nos <1uais se consomem av ultadas 
somas. 

Devemos salientar que a atuação supleti va 
da União, no sedor do ensino primúrio, tem si
do ern Minas deveras relevante. Em conformida
de corn o plano elaborado no INEP para aprovei
tamento dos r ecursos do Fundo Nacional do En
sino Primúrio, firmaram-se cutre o Govêrno dêste 
Estado c o l\Iinislério da Eduea<:ão c Saúde nove 
acordos para cons trução de escolas rurais, como 
se vê das informações abaixo: 

N." de T o ta l <los T ota l <l as N.O de esco-
ANOS acordos 11\lOlH S 'l l'HH S- Jns u is t ri-

aco rd os Ct·$ fc t·iuns h11ídas 

1 ~~I G 1 I . -l ll ll . OIIIJ , IlO 1. ·lO O. 000,00 28 
1V47 2 IZ. 01111. UOO,OO l i. !l-lO .1100,00 200 
J!l-18 1 111 . Xfi(J. OOIJ ,OIJ tli . HOO . llllO ,O O 180 
1 \H ~) 1 Jõ . 1)111) . 01!0,00 ·1 o. uon. oou,uo 250 
1 Qiil) 1 8 . I OI) . 000,01! - 140 
1%1 -· - - -
1%2 - - 2 . 800. uoo,oo -

-
TOTAIS G 4 7. GOO . 000,00 :lr.. U40. 000,00 7!>8 

O acôrdo de HlíO, nssinado em 30 de novem
bro, só en trou Clll execução em fevereiro dês tc 
ano, com a lrausfcrência da primeira quo la . 
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Além dos acordos supracitados, firmaram-se 
mais os seguintes, pm·a constrw;ão de gn1pos es

colares: 

N." tlc 
ANOS 

nconlos 

1 n48 1 
1U•IU j 

1U~O 1 

TOTAIS :J 

'J'o1:>1 d os 
H{'Ol'dOS 

C r::; 

I. 5(10 .IJI)Q,OO 
1 . I.:IJO .IJOü ,Ou 
~ ' l)(jl) . ouo,ou 

.f . SI/O. 000,00 I 

Tola! elas 
<[unias d is

tr ihttidas 

1. 500.0110,00 
:~:~:3. :~ :~~),(){) 
liüü. liliü,UO 

2. ·1DD. nuu,oo 

N .'' tl(! g r11po~ 
cSC() I U l'CS d.is

lribuit!OS 

6 
4 
8 

18 

O cumprimen to que se vem dando a êsses 
acôrdos, por parte do Govêmo do Estado, pode 

ser apreciado através dos dndos tiue seguem 

Acôrd1JS :-tss i nados 

Q u o1ns n•rch id ns 

Esco l a~• n crm s lnl i J' 

Grupos (' ~;colares a 
coustruil' 

Escol ns c•mcluidns 

G I 'I l j) OS (\;('IJl:tt"C'S 

concluíd as 

N:lo in ic iados 

l !l ·l G a 'J !)51) 

!J 

7% 

18 

H20 

:l 

2·16 

1%1 TOTAL 

2. RO O. 000,00 3:1. J:l:l. !lD:l,OO 

7Uil 

18 

1:15 ·15 5 

3 ü 

21li 

Importa ressaltar que de 1Dli\ a 1~})0 foram 
concluídos :~1:1 prédio:; escolares, em mé,din G3 uni
dades por mw, ClHilWnto que em 1HS1 consegui
ram-se tcrmiuar 1:33 unidades c deixar 100 em 
construção . 

Conforme ~wsina lamos, a sit nação do ensino 
na Capilal, pela deficiência de suas instalações e 

• 
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elevado índice da população em idade escolar ne
cessi tada de assü; tência educacional, calou fundo 
em nosso espírito, a exigir solução em profundi
dade para o problema . 

A resolução dcfiuitivu da (lliestão devia, pois, 
basear-se num plano pré-es tabelecido, que pos
sibilitasse ao Govêmo a constmção de prédios es
colares em número suficiente para acolh er as 
crianças que cnrcce1>sem de matrícula , ass im no 
momento como no futuro . 

Impunha-se o es tudo da situação em face da 
r ealidade, que outra não era senão a existência de 
cêrca de 20 mil crianças desassistidas, funcio
namento dos grupos com excesso de turnos, insta
lações precár ias c inndequadas, alugueres eleva
dos pagos por salas c prédios não pertencentes à 
r êdc escolar. 

A vista dêstcs dados c considerando que algu
mas de nossas casas de ensino se loca lizam em ter
renos com excesso de úrea , a Secrcl.arü1 de Educa
ção esboçou o '"Plallo de Ampli~H;ão da Hêde Es
colar de Belo Horizon te", assim delin eado : 

I -- Comlruçtio de prédios em número suli
cicnte para : 

a) ahrign r ~l totalidade da populaçi:ío escolar 
desassistida; c 

b) rccehcr os alunos ora instalados em salas 
ou casas alu gadas ou cedidas ao Estado, com ex
ceção dos eslahelccimcntos (llie funcionam em pré~ 
dios ou sa la s construidos ('specialmentc para o Cll 

siuo primúrio, muito c1nbora não p crlcnça n1 ao 
Estado. 

II - Con:;Lruçtw dos fJtédios de acôrdo com 
o :;eguinle crilério : 
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a) em função da dellsidnde da populaçad 
escolar de cada zona, bairro ou vila; 

b) construçüo preferencial de nwior núme
ro de unidades escolares, embora com m enor 
capacidade, visaudo-se, além das ya ntageos de 
natureza pedagógiéa e admiuistraliva, ú L!cili
dade de acesso ús escolas . 

III -- Obtenção de rccw·sos, pela :;cguinle 

forma : 

a) mediante alienação : 

1.0 
- das úreas excedentes em krreno · de es

tabelecimentos de ensino na C<:lpital; 

2." - - de terreuos outros de propriednde do 
Estado, também na C<lpitnl , n;\o l'lllJln'gados l'll l 
uso público cspccinl; 

:-3." - de prédios escolares cujH loc ;diz~J<:<i o 

atu:d seja CO JJ sidc rad<l inconvenicn íc ou nn
própria; 

4." - d() prédio em q ue funciona o Instituto 
' 'São H.af',1cl", cuj a sede poderia ser lnmsl'erida 
para outro própriu estad ual, ou mesmo construí
da em outro loca l, aplicando-se em favor do Pla
no o saldo que r esultasse da lraJJsa c:ão; 

b) m edi<w te consigna ~·iío , nos orçnmcnlos 
subseqüentes, em pnrcclas iguais, das dotações 
que porvenlu r a se fizessem ncccssúrias para com
pletar a iwporttmcia correspondente nos gaslos; 

c) com supressão graualiva da verha desti
naua a alugueres de prédios p<mt estHheleci
m en tos de ensino primúrio na Cn pi I al. 

O funcionalllenlo necessúrio poderia ser ob
tido mediante opcra c;ôes de crédito tlté a impor
tfmcia de Cr~ 1:5.00ü.OOO,OO (quinze milhiks de 
cruzeiros) , com a garan tin elos imóveis n alienar. 
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Encaminhada Me11sagem à Assembléia j un
tam ente com o proj e lo, foi ês le, com pequenas 
emendas, transformado na Lei número 771, de 
2L1 de novembro de Hl51, que armou o Govêrno 
da autorização necessária para efetivar as provi
dências acima indicadas c mais a realização de 
operações de crédito até a importánt:ia de Cr$ 
15.000.000,00 ( quiuzc milhões de cruzeiros) · 

Como medidas preliminares das alienações 
autorizadas pela Lei número 771, eram neces
sários o loteamento dos diversos terrenos, a apro
vação dêste pela Prefeitura .Municipal c a avalia
ção de todos os irnóveis, ua forma do artigo 5.o 
da mesma lei. Tôdas essas medidas foram. toma
das, achando-se superada esta fase do plano. 

Outra fase dos trabalhos, também supera
da, é a do estudo dos elementos estatísticos, em 
correlação com as condições que informam a 
capacidade de matricula dos atuais estabeleci
mentos de ensino prünúrio, de modo a fixar-se a 
nova r êdc escolar c, com ela, a localização c o 
número dos prédios a construir. 

Não nos limilanws, no cslabclecimento dessa 
nova rêdc, a procurar alc11der apenas à situa
ção atual, porque, se assim o fizéssemos, estaría
mos sem dúvida colocando a administração na 
contingência de, dentro em pouco, ter que enfren
tar novamente o problema, embora, é verdade, 
com características ma is suaves . O <JUe se pro
cura fazer, c realmente se faz, é a fixação de 
uma rêde de grupos de escolas que corresponda, 
não its condições atuais, nu)s à própria situação 
futura . 

O estudo do crescimento da população faz
nos es timar para 1U55 uma população escolar de 
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59 . G83, para a qual precisaremos ter, naqu ele 
ano, G7G salas de aula . Da í a conclusão, basea
da nos <lados do último r ecenseamento, de que 
devem ser construídas 339 salas d\; aulas, cons i
derada, como foi, de 90 alu11os a capacidade d e 
c:Hla sala, em 2 Lu mos . 

O plano elaborado p ela Secrclaria de Ed u
cação visa, Il::ÍO apcuas a possi bilitar íl JlWlrícula 

de quantos se achem ainda fora da escola pri
mária, estando na idade de frcqücn lú-la, mas 
também a oferecer inslala~;ücs condignas aos alu
nos que, por fôr<;a de circunstüncifls r euH cm -sc 
em ~· rllas desprovidas dns n.cccssúr ias condiçôcs 
de higiene c confôrlo . 

Conhecida a dcnsid~l<le de pupula<;.Üu de ca d a 
scdor de reecnsca m cn lo em tlue se dividiu o Tltu
nicípío, Illlllt lotal de 211 p a l'a o dis tri to da ci
d:.t<lc c de 18 para o de Venda Nov~1. c apurada 
com exat idão a capacidade dos d iversos prédios, 
fo i o território divid ido cJn zoiws c estas em scc
torcs escolares, nos quais se locnlizarú um cs tn 
hclccilllenlo de ensiuo prilllúrio. 

Nas zonas urbana c suhurhaua, os scclor es 
escolarc;o; lcrilo, .tnnis ou mcuos, o raio de U lll 

quilômetro, situada a cnsa de cnsi11o, ta11to quan to 
pos"Í vcl , em seu ceu I ro geogrú fico. 

Foram eslahelccidas sete zonas p~1ra o d is
trito da cidudc, uma corrcspondcndo ;\ zona u r 
bana, cinco ú zona suhurlwnn c Ullla ú zona ru ral ; 
o dislrilo de VcJ H!n Nova l'oi suhd ividido em 
duas zo1ws, a priJllcira co nlprccndcndo as zona: 
urbana c suhurballn, identificando-se n segund a 
com a zona rural. 

O número de salas d e aulfl, cu,in eonstruçãn 
{_• prcvis ln pelo ''PJano", indusivc as seis destina-
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das a um jardim de iufftm:ia em parte do terreno 
do grupo escolar ''.José Bonifácio", é de 357, dis
tribuídas por G5 prédios. 

Na zona rural, além da sala de aula, está pre
vista a construção da casa de residência da pro
fessôra, cuja fi xação j unto da escola é fator im
portante c mesmo decisivo para (1ue se mantenha 
o ensino . 

O "Plano" in clui a instalação condigna do 
Instituto "Pcslulozzi" em prédio (IUe possa aten· 
der convenienternente às suas finalidades. Ser, 
lhe-á destinado o edifício do grupo escolar "Pro
fessor Caetano Azercdo", que, por isto mesmo, não 
teve a sua capacidade considerada no cômputo to
tal das salas de aula de Belo Horizonte. 

A lado da situação do ensino primário, preten
de o Govêrno rnclhorar a do ensino pré-primário, 
no tocante à capacidade de matrícula dos estabe
lecimentos desta categoria. 

É peusamento instalar, pelo menos, um j ar
dim de infúncia em cada zona escolar, já se achan
do pronto o projeto do <JUe vai ser const ruído em 
Santa Teresa, no terre110 do grupo escolar "José 
Bonifúcio", c estando assentada a instalação de 
outro no Barreiro, para funciouamcnto no prédio 
onde atualmen te estão as escolas reunidas "De
sembargador Hodrigues Campos", que, transfor
m adas em grupo escolnr, terão prédio próprio, 
tam bém já proj etado . 

A Secretaria da Vin<;ão jú tomou as providên
cias iniciais pnra a cons lntção de doze dos pré
dios previstos pelo "Plano de Ampliação da Rêde 
Escolar de B<'lo Horizoni <:", ·tHruanto continua 0 
esfôrço 11a escolha c [HJUisiçi'ío dos demais terre
nos neccssúrios ú sua integral execução. 
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Ensino Pré-primário 

Sem embargo da prioridade que concedemos 
à solução dos problemas afetos ao curso primário 
e que se cvidcm:ia pelo grande número de provi
dênchts jú tonw das e em ~m<lmnento, nem por isso 
deixarmn de rncrcccr nossa atenção as qucs lões 
r elacionadas com o ensino pré-prünúrio, normal, 
sccund:'tdo, superior c arlisiü:o. 

f:, rea lm ent e, nas escolas infantis que as crian
ças, subsidi úriamcnk :'t educação do lar, eJJ con
tram ambiente propkio ao desenvolvi m en to de 
sua personalidade, :'t fol'llta!;ão c prútica de bons 
hábitos, ú re:dização de tr:1lwlhos cspontfmeos e 
cri adores . 

l\Ianl<.'' lll o Estado npcuas (I Ltatro jardins da 
i nfânda - - três na C a pita i c um no interior -
além de algum:1s classes <rue funcionam, precària
m en!l' , anc; as a gru po.s escolares . 

C:ou ·titui JH'COCllJléH;i"io do Govêrno instalar, 
dentro do Plano de Antpliação da Rêdc EsC(J:ar, 
um jardim de infúncia em cu da zona escolar . 

Ensino Normal, Secundário, Superior e Artístico 

a) Ensino No rmal: Com a finalidade de for
mar c promover o apcrfci<;omn cnto c a especiali
zação de profc~sôres, p1'eparar diretores c orien
tadores pa ra os grupos c~;colarvs c escolas r euni
das, difundir con hccittwn tos c técll icus relativas 
à educação da inffm cin, ])em como à cultura e li1o
vimcnto inlclcélual du comtmidad ', u rêde do cn~ 
sino normal, no Estudo, :.mlpl]a .. sc a c;t da ano, com 
a r eabertura c criaçíío de novn s escolas . 
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Mantidos pelo Estado, estão em fuucionamen
to vinte e quatro cursos de ensino pedagógico, as
sim classificados: 

Instituto de Educação 
Escolas uormais . . . . 

Cursos nornwis regionnis 

1 

22 

2 

All~m dos es tabelecimentos es ta duais, há ain
da as escobs JJ ormais criadas pela inicia tiva par 
ticular, em núm ero de noventa c set e (oitenta c 
seis funcionam no interior do Estado c onze, na 
Capital) c m~li s sete un·sos normais r egionais . 

De conformidade com a lei que fixou a estru
tura elos cursos normais, essas escolas m an têm o 
eurso de forma<;iío articulado com o curso gina
sial, ao passo que os cursos normais r egionais, de 
cúrrícnlo mais limitado, mautêrn apenas um cur
so de quatro anos . Contudo, o ensino nêles minis
trado atcudc no inkrêssc das regiões em que se 
localizam: 

No qüinqüênio HH7 - · 1D51, a matricula nas 
escolns normais oficiais foi n seguinte : 

E SPEr:IFICAC:c'íES 1[147 J!i ·lR JD .l!) 1%0 l ~:í l 

-- - ---- -- -- ---
N.o tk r· stubr l c dllH' nlo ~ 2J 2 1 22 :2:) 2il 

l\lalrlcu la: 

cnrs n g ina s inl l. '73 5 2 .rw 3.Qij7 3.07 1 4.4 18 

J .iJD :J 1.r,os 1 . ·15li "1. :l37 1. 221 

Aceutu e-sc que o Govêrno já es tá instalando 
as escolas no rm ais de Diamantina c Mnzamhinho 
e empenha-se nu rcnhcrtura de idênticos ins titutos 
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em Carnpanha e Montes Claros, cujo restabeleci
mento está previsto em lei. 

Uma palavra especial torna-se necessária com 
relação aos dois cursos normais regionais, criados 
pela Lei n.a 8t12, de 2G de dezembro de 1951. O pri
meiro, sob a dcJJomiiwçilo "Sandoval Soares de 
Azevedo", funciona rws proximid<: dcs da Fazenda 
o o Rosó rio, Immicípio de Iktim, e o segundo 
funciona em Conselheiro lHn f:a, município de Dia
mantina, sob a dcnominn çflo "D. Joaquim Silvério 
de Souza". 

O curso norJnal rcgioHal "Sandoval Soares 
de Azevedo", iust~1hdo 110 início dêste ano em pré
dio de quatro pavilhões, coustruído com auxílio 
do I. N . E . P . , realiza traha lho tipicamente rura
lista , sem. s:1cri fício d n culfura que -Seus alunos 
p recisam <ldquirir, para que possam exercer com 
eficiência ns fm1ções de professôres em zona 
rural. 

O cnrso nonnal regional "D . Joaquim Silvé
rio de Souza", instalado em prédio ad(ruirido, pelo 
Estudo, da Cm·ia AnJuidiocesulla de Diarnantina, 
promove tamb('m a nda p taçilo do trabalho escolar 
ao meio rural. 

Em 1931 , o Govt'mo re::tlizou obras comple
men tares no pn':dio <..lo primeiro dos cursos em re
fer ência, e reform as e adn ptaçõcs, no segundo. 

h) Ensino Secwzdúrio : De 1947 a 1951, foi sobre
modo auspicioso o ritmo qu e se imprimiu ao en
sino de grau sccundú rio . Com efeito, além do 
rcs tabclccimcnlo do Gh1úsio de Muzambinbo, de
te rminado pela Lei !1. 0 3t12, de 2!) de dezembro 
de 1948, da ins talação do ciclo ginasial em tôdas 
as Escolas Norma:is m antidas pelo Estado, a fim 
de enquadrú-las ua letra e no espírito da cita-
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da Lei Orgúuica do EllsÜw Normal (Decreto-lei 
fed eral n. 0 8.530, de 2 de janeiro de 19116), fun
dou-se, por fôrça da Lei u ." 3tl3, de 29 de dezem
bro de 1()-18, o Ginúsio Noturno de .Juiz de Fora, 
com a finalidade de ministrar ensino aos filhos 
dos Lrahalhador es e de fun cionúrios de padrão 
modesto daquele grande núcleo industrial. E, 
em HWl. criaram-se os Ginásios Es taduais de 
Paraisópoli s c Dom Despacho, pelas Leis n.os 
4.0Q, de 12 de sctemhro de 1!)49, c GOO, de 25 de no
vembro de HW), respectivamente . 
c) En:;ino Superior : Criada pela Lei n.o 140, 
de 4 de abril de 1 8~!), a lradieional Escola de 
Farmácia de Ouro Prê to foi f cdernlizada, nos 
têrmos da Lei n." 1. 254, de 8 de clr.zcmhro de 
1950. Em virtude de sua trnnsfcrência para a 
es fera f ederal , f"oi bai xada a Lei estadual n.o 
714, de 24 de agôsto de 1951, doando o seu pa
trimônio à União . 
d) Ensino i\ rlísfico: Fcdcralizado pela Lei 11.0 

1 . 2:>4, de 4 de dczern hro de 1950, o Conservató
rio 1.\tlinciro de Música, cu.i o patrimônio passou, 
por isso mesmo, para a União, em virtude da 
Lei estadual 11.0 714, de 24 de agôslo de 1%1, 
!ornou-se logo pensamento do (~ovêrno dotar o 
Estado de novos institutos de música . Assim. 
foram criados pelas Leis números 811 c 823, de 
13 c 14 de dezcmhro de 1951, Conservatórios Es
taduais em Dianwntiua , Juiz de Fora, São João 
del-Hei, Uheraha , Visconde do Hio Br:mco e Pou
so Alegre. No momento, es força-se o Govêrno 
por fazer a instalação dos r e feridos Conservató
rios, para o que jú se organizou o projeto de seu 
H.egimen to in terno. 

Criou-se, em Juiz de Fora, uma Escola de 
Belas Artes . Seria ocioso encarecer a conveniên-
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cw dess:1 inícíaliva. Da s 1ta oporlu nidn de fal a
ram hem alio as m a n ifes tações de ap limso ~t 

Lei JJ. '' tno. de 1 g tk de zc1 1 hro de 1 \l:í1, que, 
akm d e c;-;tru turar o inst.il u to, l he p roporcionou 
o recurso de C r:J) ~no . 000,00, com ''ígt-nc ia até 
:ll d e d <.:zc mhro dêslc a no, para sua dc l' iaiiiva 
insla la<,:fio. 

Cidade Universitária 

Tendo cnl vish a cí rcunsli\ncia de ser ~mtigo 
no tempo o projeto da Cidade Gniversilúria, c 
con:~ickr<lll<lo o f'alo de se dever projet<n· o grande 
cclllro un ivcrsítúrio de Minas GC'r~1 is de modo c1uc 
possa at ender ús JJeccssidadcs do moment() c do 
l'uluro pn'vis ivcl da Ca p ít:1l c de Estado, c uca mi
Ilhnn tos sugf's lilo ao '\l:lgnHic() Heitor da Univ('l'
sicbdc dt' :\fj11as Gerais, no scnli( lo <lc ser amplia
da a Cida•!f' Uni crsitúri:1, em coiJsirwJío na Pam
pulha . 

No dccon'í'l.' do :uw de 1!)31 for8ll l executado" 
pela "Conter S/A" - Cons!ruc;<ícs c T c lTaplen;l
gem, e lllptd tcira das obras de cnlc;amcnlo, u ssc n ~ 

l.aillcnlo de ml'ios-Uos, snrjcla1-i de COlH' I'c!O e drc
' agem supu-licial das Avclli<bs I c I[ c Prac,:a 
Centrnl, sc1 ·viços 11a .imporlúJJeia de Cr~ GOL212,~0, 
po1· C'lll jH'!'Ítad:l, c Cr~ 2!J . ():i2,10 por nchninis
lra<:ão. 

Na ,\venid:l T J'oi fc ílo o prcp:n·o da cui~;n cor, 
l'( ·s poiu !cnlc a 2:~ . 200,00 melros q 11 ad r a dos ' c xccu" 
lados 1~.7:20,00 me lros quadrados de c~llc:amcnto, 

achando-se em prcpuro mais :J. 1;)0,00 lllc!ros qua-· 
drados de caixa c f). H30,00 11etros quadrados de 
c:llc:amcn to . 

F o r:nn asscn Í<.l dos 2(\2,00 c 1 . 710,00 mdros de 
meios l'ios, rcsp<"c!ivanlc tll c, J1as Avenidas I c If, 
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es ta ndo em execw;rw mais 11>7,00 melros na Ave
nida r. 

Nas Aven idas I c II jú se asseHlarnm 93;3 .34. 
melros de manilhas de diâme tros diversos, para 
a drenagem superficial, con limwndo o ~L ·seuta
mento de ma· s 1 \>0,36 melros na 1 v cuida J . 

No decorrer das obras empreitadas, del iberou 
a Com issão Cons trutora suprimir o colchão de 
areia no calçam ento e substituí-lo por cn ca~;calha

mento do sub-leito, mediante o t créscimo de Cr~j) 

•,oo por metro quadrado, es tando sendo providen
ciada a nssinatura do compclcn lc têrmo de n odi
ficação do contra lo. 

Edificio da Escola de Enycnlwria - Os edi
ta is de concorrência pública para execução das 
obras de funda ção c estrutura de concreto nrmado, 
alvenaria e cobertura da Escola de Engenharia, 
foram publicados em junho do ano passado. 

Abertas as propostas c ex aminadas por uma 
comissão especialmente nomeada, cons tituída de 
prof 'ssorcs das Escolas de E ngenharia c de Ar
quitetura, foram as obras de fund açflo c estrutura 
de concreto nrmado ndjudica<.las ú "Cons tr utora 
Adcrsy Ltda." c as de ins talações hidrúulicas c 
elétricas ú "SocicdHdc de Instalações Técnicas 
Ltda. ", nssin ando-sc os respectivos contra tos em 
7 de setembro, no Escritório da Comissão Constru
tora, em solenidade a qnc es tive presen te. O rc
gislo ôos contratos pelo Trilmnnl de Contas veri
ficou-se em lO de outubro passa do. 

P ara a. pnrtc rela tiva nos serviços de alvena
ria c cober tura nenhuma propos ta nprcsentada 
atendeu aos intcrêsses da Universidade, ficando 
o assunto para ser r esolvido oportunamente. 

Dada a Jlatureza. do terreno, observada após 
os desmonlcs feitos, deliberou a Comissão, por su-
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gcsl:"(o do projetista, proceder a es tudos gcot ',cni
eos ilo local, er1carrcg ~ ndo-se dos m esmos a Em
prf-~; : 1 Nacionfl l de l\Jclho:;:amcnlos, soh a oricn ta
(Jío do p rofessor J . c~n·vnl ho Lopes, que os con
cluiu <' J 1 dezembro úllin10. O r eb tório a pres('ll
i.ndo .i ú se acha em poder do proj etis ta, cshndo 
n ( :m if;suo aguardando sua resposta , a fim de dar 
iníe io ú cons tru ção das obras. 

As firmas construtor as j ú fiz eram suas in~. ta

ln ções Lfe serviços, tais como alo jamentos, depô
silos de m a teria is, etc . , es tan do depositados no lo
cal materiais para execução das obras a cargo da 
Soc"cdadc de Instalações Técnicas Ltda . , na im
portúncia aproximada de Cr!!) 850 .000,00 . Dêsse 
!oh1l .iú se pagou ú firma a parcela de Cr$ .. ... 
~()I. 730,1 O, nos têrmos contratuais . 

:\ s despesas com a execução das ohrns correm 
ú conta do F undo de Consfn1 ção da Cidade Univer
sifúl'in, ins tituído por fôrça de escrituras públicas 
celebradas em G de novembro de 1945 entre o Es
lndo de l\f in as Gerais, a Univcrsickl<lc c o Banco 
de Crédito Rca l de Min~t s Gera is S/ A . 

Ensino técnico 

Foi a scguin te a atividade do Ensino Técnico, 
subo rdinado it Secretaria da l\.gricult.ura: 

Esco la Média de Aqricuftura de Florestal -
O a no escolar correu normalmente, have ndo com 
ple tado o curso de técnicos agrícolas 17 alunos. O 
curso de tratoristas qu e funciona :-mexo ú escola, 
fêz reali zar 4 turmas em 19G1, diplomando 3G alu
JIOs. Diversas ohrns foram feitas, como um almo
xarH:Hlo, duns r esidências pnra encarregados, re
_p nros em abrigos rurais c cstúhulos e construção 
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da prnc:a de espor tes ,. pis hl s dc corrid~1 pur~l am·: 
ma is . 

Granja-Escola ".Joâo Pinheiro" - Foram di-' 
p lolllndos 8fi alunos, i< ' JHlo sido coloca dos mais de 
70 c ru diversas o fici nas . O cs tahclecimcnio :lhr t
gn a ltnll nw nl c GOO a lu nos. Foram hdcin clfts ns · 

S<'gu in lcs ob ras, or<_·adas <'IH C r~ 280. ()00,00: ins
tulaçãu de n oinho de J" uhú; "sland" para exposi
ção de p rod ut os confcccionudos no cstnhele<:imen
fo; conslruçuo de coreto p:1ra rc t rctas; r eforma de 
JH'I~dios; ca nalizações d iY<' rsa s e mclho rnm c ntos 
na pra<;a de es portes . O cstahdccimenlo, pela sua 
tradição c pelos r~<> u ltados <rue sempre apresen
to u, co n ti nua sendo grand eme nt e p rocu ·ado pelos 
que JJcccssilau do a.mpnro do Estado . 

A prenrlí:::ado ".José Gonc;alurs" - 1\ lot ação 
d êstc Apren dizado, loca l izado em Our o Fino, era 
d e()() :!lunos c foi ~mmcnlado pnra 8(). .Jú se en
contra <'lll cxccw:uo o rcapardhanH.: Illo de suas· 
oficinas de carpin lnrü1 , f erraria <' sapa l:n· i<l . 

h'scola Jyrícola "A del((idl' J 11(/mda" · Loca
Jiz~H l a em ll:lllhandu, kn.: co ncluíd a n s 11 :1 cons
lnt<_'::ÍO, cs l:m do sendo. providcnci:l<lo o s<·tt :tparc
llwnwnlo pura cn lrnr e m J"uncionamcn lo no cor
rente a no. 

A prr>wli::(l(/o "Cor/os Praf,.s" -- Siluncl"<> em· 
ltnmlwcul"i , so l"rerú uma reform a g<'r:ll , cs l:lndo 
aprov:1dos os projclos c orc:mnentos pnrn a COl lS-

ln t<;ão de novo <'<iifkio, orc:ado em Cr!ii ... . ... . 
8 ·10. 000,00, puss:l!ldo :1 sun lo lnc;iío , :1lua lm cnl1' de 
GO alu n os para 80. 

lmli l ulo "/Jw"{ío de Cama ruos" -- Locu lizudo 

C' lll Ouro P rê lo, t l hr ign l :20 n !unos . Os :du nos se 
d cdic:Jil l :\ <·tdturu do cld1, c ns insiula<: ôcs do <·s
l:ll H·kci lll <' ll lo, j:'1 l ill( Í "JWld<lS, l'( " fll (' I'('ITI l'<'fOl'l ll<l 



- 2Gt-

,eomplcta, :1chando-Ke em l'Sludo o proj eto c orça
m en to para constr ução de uma nova fúhrica. 

Para tJUe os alunos r ecolhidos :1 êssc educan 
dúrio possmn se prepar ar con venien temente, exa
m i ll am-se providências pa l' :l Jl10ll tagem d e o rici
Jl :lS de curpintnria c fc rnu·ia , que possi hilitarfto 
aos educandos uma form:u;ão eficien te . 

l~'s co la "Padre Sacrwnr'nlo" - Situada em 
São João del-Hei, atualm ente cstú en tregue a uma 

.cungregaçuo r eligiosa sob o regime de subvenção. 
Ali são r ecolhidos 100 menores, desp cndendo o 
Estado a importâ ncia de Cr~ 420.000,00. Es la cs
,cola passarú por uma re forma geral c novas cons
,lruçi)cs al i serão feitas, .i ú estando nutoriz:1da a 
. .sua execução que imporlarú em Cr~ ~)1 7 . :~12,;0 . 



ASSISTÊNCIA E SAúDE 

A mais cuidadosa atenção tem sido dada aos 
problemas referen tes ú proteção da snúdc do 
povo, seja criando condições snnitúrias de hú 
muito reclamadas pelos núcleos populacionais 
do interior, seja incentivando, na m edida das 
possibilidades, a assistência m édico-social. Para 
isso, estão sendo instaladas novas unidades a fim 
de prestar essa assistência, em conformidade com 
o programa que se propôs . 

Entre os problem.as que sobrelevam neste 
complexo sector da administração, figura a ne
cessidade de melhor aparelhar as unidades exis
tentes, possibilitando-lhes exercer mais eficien
temente a tarefa que lhes compete . Da mesma 
forma, apresenta-se como um imperativo a am
pliac_:i'ío da rêdc conslituíJa por essas unidades, 
d E- maneira a es tendê-la a lodo o Estado, sobre
tudo ús regiões mais afas tadas dos gnmd cs cen
tros, onde, como é notório, são d~1s mais pre
cútias as condi\;Ões de higiene c conrôrlo. 

· A oganizaçi'ío da Secretaria de Saúde c As
sistência continuou a constituir preocupação do 
Govêrno, que para isso promoveu os estudos coll
siderados indispensúvcis. Parte dêsses es tudos 
jú foi transformada em lei, constando do diplo
m a legal que r ees lruturou, no ano passado, os 
serviços públicos estaduais. Outra parte, por 
demandar anúlise ainda mais dclidt\ c porqu e 
deve ser objeto de leis especiais, continua sendo 
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atentamente cxmninada. Com tais providên
cias, é de prever que possamos dispor, em futuro 
não muito distante, de serviços sanitários de um. 
padr ão c de um nível capazes de eolocú-los à 
altura de atender üs r eais necessidades do nosso 
povo. 

C:1 bc ainda mna rt'Ú~rência aos convemos 
celebrados pelo Estado com diversos departa
m entos c serviços federais para a execução de 
tralwlhos (Jl.l C visam ao aprimoramento da orga
n ização sanitária c assistencial, os quais, como é 
óhvio, não podiam ter êxito sem essa intcrcoope
r ação. Os r csultndos têm sido dos m ais ani~ 

ma dores. 

Assinale-se a con ll'ihuiçiío de Minas aos vú
rios ccrt::lmcs cicnlíficos r ealizados no País, al
guns d0les em Belo Horizonte, como o V Con
gresso Bn 1sil ciro de Tubercu lose c o I Congresso 
da Associação Médica de Minas Gerais. Outros 
certames estão programados para Belo Horí
zon te : o X Congresso Brasileiro de Higiene c a 
VI .Jornada l3rasilcim de Puericultura c Pedia
tria. A êsscs; como se deu com os anteriores, o 
Govêrno do Estado levarú todo o seu apoio, uma 
vez que estú convencido de que não só da açãcr 
que Lenha sentido prúl:ico imediato como dos de
hatcs c pesquisas em tôr no de temas da maior 
oporlunidade c rclevúucia é que deverá rcsullar 
a melhoria das condições de saúde c higide~ do 
povo, abrindo-se caminho para que se alcance;! 
entre nós um cstúgio de progresso científico en1 
que apenas ocorra aquêle mínimo irrcdutívd 
de doenças transmissíveis, orgünicas c carcnciais 
verificadas em qual([Uer região do mundo, ain
da as mais civili~adas 
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Unidades sanitárias 

O Govên1o Vl: lll cumprindo integra lmcn te, 
11cstc scctor, os planos que elaborou a fim de pro
porcionar a tôdas as regiões do Estado os recursos 
científicos adequados. Entraram em .funci0na

mcnto, a pnrlir de 1\)i:>l, mais trinta c ullla tllli

dadcs sanitárias, ass im discriminadas : 

Postos de Higiclle, tipo I - Itapeccrica, Três 
Corações c Viçosa. 

Postos de Higiene, tipo II - AraçuLlÍ, Monte 
Carmclo, H.io Pomba c Sêrro. 

Postos de Higiene, tipo III ~ Abre Campo, 
Antônio Carlos, Bonfim, Cláudio, Campo Flori
do, Coromandel, Dionísio, Dores do Indaiú, Gali
léliu, Ilambacud, llamarandiba, .João Hibciro, 
Jordânia, Manhumirim, Martinho Campos, Mer
cês, Passa Tempo, PeLh·o Leopoldo, P.iranga, Hio 
Novo, Santana do Pirapama, São Gonçalo do 
Pará, Serrania c Venda Nova. 

Foram localizados, no decorrer de 1!>:>1, mais 
dezessete Postos <lc Higiene, nas scguin tcs cida
des : Ariuruoca, AstoHo Dutra, Brasópolis, Bi
cas, Dom Silvério, Eslrêla do Sul, Itmnhacuri, 
.Jach1to, Jcquitibú, Laranjal, Mercês, Minas No
vas, Piranga, lHo Novo, Santana do Pirapmna, 
Salto da Divisa, c Senador Firmino. Dêsscs Pos
tos, alguns começa rnm a funcionar no mesmo 
ano : são os de Itamhacurí, Mercês, H.io Novo 
c Santana do Pirapmna . Para os demais jú se 
providenciou o malerinlnecessário para que pos
smn entrar igualmente em funcionamento. 

Em 31 de dezembro de 1051, existiam em ati
vidade no Estado cento c quarenta e quatro uni
dades, sendo vinte c nove Centros de Saúde, vinte 
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r' ci nco Pos tos de Higiclle tipo I, vinte c nove Pos
tos de Higiene tipo H c sessenta e 11ove Pos
tos de Higiene tipo HI. Havia aiuda trinta e 
duas unidades em fase de ins lalação. Para outras 
cinqüenta c duas unidades cncmninlwn-sc t:lm
]J r':lll p edido de Jlla!crinl. 

Como nos anos anlcl'iorcs, perdur aram aill<la 
em 1\);)1 os mesmos fatôres que impediram 
nlingissem os Centros de Saúde c Postos de Hi
giene a produção que dêlcs se pode esperar. De
ve-se destacm· parlicularmeule a Jalta de lli1 J 

código sa nitúrio atualizado, qne coucorrcria para 
unifo rmizar os serviços prestados por essas uni
dades, principa lmente no interior . Também 1-ie
ria aconselhúvcl defini r m elhor as esferas de 
compctênci ~ \ do Es tado c dos Municípios no to
cante aos servit;os de políci:t sanilúria. 

Pcrlllancc.c Unnhém n desproporção en tre :~s 
despesas nas unida tlcs saní túr ias com pessoa l c 
ma terial, notadam en te nos serviços do interior. 
Veja-se por exemplo ês lc resumo relativo a 1%1 : 

U1J id n- T ntns-
Pessoa l Mnkr.i a l En.~n ln n i s Aluguel 

d r-s por! c 

Cnp il nl 2. !12Ll>:J 1,60 277.2 1 0,4:! l 71. 7!J6, 77 7.200,00 ·1 2.000,0'0 

Jnl<!-
rio r I :Ui O 1.202, 70 1.2ri0.702,5i 27.20:!,2:! :1:1. 106,70 :IOG.!IO'O,OO. 

---- - ------ ----- ----
TOTA l . 16.522.8:! l ,:lll l. f>27.!J t :! ,OII l !l!l.OUO,O O ·10 .:Wfi,70 :J.f8.GOO,OO 

Empcnhn-sc o Govêrno on r egularizar tal 
situação eliminando qwmto possível essa dispari
dade c procurando equipar devidamente os Cen
tros ele Sa úde c Postos de Higiene, a fim de que 
possam ter açã.o ainda mais útil c benéfica. 
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Infelizmente, em vista do número sempre 
crescente de unidades novas, as rcpartiçocs rcs
ponsitvcis pela aquisição c distribui<~ão de mate
rial não puderam atender todos os pedidos que 
lhes foram encamiulwdos. Dessa falta de supri
mento resulta o desequilíbrio verificado nas des
pesas com material c pessoal, a qne se aludiu 
acima, influindo também para que não se tenha 
alcançado ainda um alto nível de produ~;ão. 

Apesar dos óbices naturais c inevitáveis, cum
pre reconhecer, todavia, <1u e as unidades sanitá
rias têm desenvolvido atividade profícua, alc~m
çando resullados satisfatórios, quer no que se r e
fere à educação sanitária como na assistência pro
filútica c em outros scctorcs aonde chegam os re
flexos de st~a atunção. 

Surtos epidêmicos 

Ocorreram em 1951, com. maior ou menor 
gravidade, surtos epidêmicos em alguns Municí
pios . Para dchclú-los, nenhuma providência 
deixou de ser pronlnmcntc tomada, enviando o 
Govêrno, logo que leve conhecimento dos fatos, 
técn icos, medicamentos e víveres às localidades 

. atingidas, sendo as populações devidamente as
sisUdas c amparadas. Tal .se deu em Ubcrnha, 
Perdizes, Araxú, Santa .Tuliana, Curvclo, Corin to 
c outros Municípios. Exerceu-se também ação 
'preventiva nos Municipios flagelados pelas cn
cheHtcs, tais como Ponte Nova, Uhú, Catnguases, 
Piranga, Guaraciaha, Pirapora, Januúria, Santa 
Maria do Suaçuí e diversos distritos. A ação do 
Govêrno foi sempre rúpida e positiva, evitando
se assim o recrudescimento ou mesmo o apareci
mento de males de graves conseqüências . 
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Doenças infecciosas 

A Secretaria de Saúde atuou, igualm.ente, 
nas localidades onde se verificaram, além das 
docn<,·as cosmopolitas como a febre tifóid~, casos 
isolados de poliomclite c de febre amarela silves
tre, contando, para o comhate a esta úllima, com 
a préciosa colaboração do Serviço Nncional de 
Febre Amarch, através do seu perfeito aparelha
meu to c d~t eficiência de seu pessoal. Prevenin
do a irrupção da doença ou assistindo os enfer
mos, aquêlc Serviço vem desenvolvendo um tra
balho (JUe nunca serú demais enaltecer. Para 
que se ajuize do seu vulto c da sua ünporlfm
cia, basta dizer que, no decorrer de 1951 c até 
maio do cmTen te ano, vacinaram--se em l\Iinas 
Gerais quin hcn ias c scsscn ta c seis mil, quinhen
tas c dezoito pessoas, lendo-se processa do :1 imu
niza~Jío em trinta c dois Municípios, em 19:>1, e 
em <Juarenta c três 1\lunicípios, em 1U52. 

Bócio endêmiiCo 

O serviço de bócio endêmico, n cargo do De
parl:llncnto de Unidades Sanitárias, continuou a 
proceder a inquéritos des tinados a verificar o ín
dice de incidência dessa endemia cntt·e os esco
lares. Uma vez concluído o inquérito, siio os 
r esultados encaminhados pelas unidades sanilú
rias no Serviço de Bócio, que providencia a re
messa de sal iodado para distribuição entre os 
escolares elas cidades c das zonas rurais, c entre 
outras pessoas portadoras de búcio . 

Das cento c quarenta e duas unidades que 
havia em funcionamento em 1951, cento e duas 



t -;• :~ l iz<lr:ttll inqu{rilos . Nu que co tl cc rne <lOS c•s
colures, o índ ice d t· in cid(; nc in consU1fado Ya l'la 
c·n f t'e O,il a H~ % . 

Nus ce nto c du ns tmidad('S cxaminarmn-se 
cento c doze lllil, sclcc<' lllos c trint<t c 11'<'\s esco
la res, s<'ndo qu e trinta c nove 11 1i l, setecentos c 
cinqücnt<1 <' nove <·rnu1 portadores de húcil) , o que 
dú llm índ ice glohul de inci1kncia d e :l:l % . 

l\lesr no at e nd en do-se a que 0ssc processo de 
distrihui<;üo do sn l iodado min ei ro ui\o pode r<~ 
prc.scnta r senãc uma p cqu cn n contrihu ição ú 
solução do problellln, l!llHl vez <{IIC esta r eside na 
iodeta,·ão ttniver snl do prod uto nas próprias sa
linas, na orln do litornl, d eve-se ter em con ta o 
carúter ed ucativo d e scm elhtmtes inquéri tos, ([U C 

a trae m a atcução d e es tudiosos, da s mrloridHdes 
c do povo <'lll ger a l para a gr ave endemi a. 

Doenças transmissíveis agudas 

A Di vist'ío de Doenc,:as Trn nsm issí v eis s uper
vísion o u, li O decorrer de 19;) l, todos os tra balhos 
de comhnk ús doen ças co nta giosas agudas, ende
mias regionais c !llol (~.st ia s venéreas , n través d~1 s 

unidades sanitúrias c em r egirne d e coo peração 
com as repar ti ções federais. Algumas vêzcs, 
executou dirctamellte o trnhalho de campo. 

O falo epidemiológico de maior vulto em 
H)fí1 foi sem dúvida o surto de h ep a tite infec

ciosa verificado em Uhcraha . Para combatê-lo, 
a Divisão de Doen t,:as Tnmsrnissíveis cola bo rou 

ativmnente eo m as au to ridades SéHlilúri as locais 
c fed er ais . 

Empenhou-se a Divisão, ig ua lmcn l<', em d e

belar surl<)S ele m eningite cérebro-cspi1wl c ep idê-
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mica, <das!rirn e fchr · macul osa em diversas rc
giücs do Estado . 

Qua nto ú ocorr(ncia dos casos notific<H.lo: c 

positiv<Hios c <'rs doses de' in.uniza<:fio distribuí

dns llO que diz respeito ao grupo yariúlico, grupo 
iHico, di l" !crín, eoqucluc1 1L' , dPs int{·dca, mcnin-· 
gilc cpid(·micn , sar-ampo, V<li-i t' ch , c~;cnria !lnn, 

alnslrim, poliomcliiL: cpíd(·rn ica, ofüdmia ]Hlru

lcntu, nliYa (' J><lrolídite cpidêrnic11, fo'n1n1 os se
guin tes o:-. re~:uli :l do.· : Casos no ti fku do:;, treze 

-~nil, tn· zento~; e :·H'ssc11ia (' nove; po::;itivndos, lrb-; 

mil scisec 1tos c oitenta c: tr0s; <:osc:-; de .imuniza 

<:no, scisceJ.bs r- sl ·s:cntn e l':r,co 1nil duzcn!:1s c 

$1Win· n!a. 

(.1 COlil lll k Ú:-; dOCIH: : l~ Yl' ll( l't' <\:: :;c· c-:,cCUl<l 

110 Esl<Hio por intt-l'll l(· dio de dit;;>cm.úri()s ins l:l

lados liaS unidad e:-; snnítúri<~s c de Centro~; dl' 
Trn la mctllo H:'tpido . Os dh;pc n:>úrios da Cnpilnl 

funCÍOiléllll j uni'l <ro: Ccntt·os de SélÚd c em hor:'t
rios qu e convv1 h<lnt aos é·nfcrmos. N os ( :cntros 
de 1"1·atnn1enfo, o: < ocn!e.; süo J ospitalizados utl· 
<JilC ~:c cs[:mqtH'Ill : tS fon[ 'S de CO IJ túgio. 

Na ( :npit;d, o :'en· i<;o <In li 'C'll l ' l'CO l' I'Cl'l>c do 
Covc."-rno Fcdcntl , :\t ran'·:.; d<l. Dívisuo de Orga

niz;lt;iio S: tn il:'tri~l. mcdic<rnll·lllos c <J~:si:'. tf-nda 

tl'cnica . 

Durnntc o ano d e 1!);)1, l'ornm atc1 z dido~ nes te 

scctor t rin ta mil , oiloccnto~ c sclcn la c· nove doc u
tcs c nwtriculndos cinco mil , seiscculo:-; c ~ctcnla 

C llOYC. 
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fJlaiá;·ia 

():.; trabalhos r calizndos pelo Scrvi (:o Nacio
nal ela l\Tnlúrüt têm apresentado diciência nolú
vcl , contribuindo dccisivameutc p:n·a a clüu ina
<_'ii o qu:lé:c completa da 'IHlcmia. Hcnovndo o 
:\côrdo entre o Govê mo de I\{inns c o l in istério 
de Educn<:fio c Sa úd e, fico u o m esmo <'H lendido 
aos trialo nidcos lrm sm is~.;orcs da moli~stia de 
Chaga:;, doeiH,'a t{UC censo. · rigo1·osos dcmonstr:1m 
constilu it· ex len:;:l c danosa end emia em JV!inns . 

Os resullados obtidos nns duas campanhas, 
que vêm sendo executadas paralelamente, sflo 
dos mü is aninwdores, tendo deixado o Govêrno, 
hú muito, d e rccchcr pedidos de assistência de 
zonas até hú pouco consideradas de alta cndc-
11 idade palúdica . 

Ma ntido o a lual aparelhamento antipalúdico 
mcdinnle sucessivas r enovações do convcmo, 
caminharú 1\Iinas Gcrnis para a extinção, em seu 
território, dn m :llúria c da doença de Chngns. 

Os resultados alcançados na dcdclizaçüo co n
tra essas ende1nins nos Distritos Cen tro-Norte, 
Cenlro-Lcslc, Sul, Triüngulo e Nordeste, todos 
subordiundos ú 7." Circunscriçi'io do Scrvi(~O Na
cional de Malúda , com sede em Belo Horizolllc, 
r efletem os cx trnordin úrios hcncfícios que o povo 
mineiro vem nul'crindo d essas inlcnsns cmn
panhas . 

No Serviço All limnlú rico Jornm trnhnlhndos 
oitenta c sele mil, quatrocentos c dezoito prédios, 
sendo utilizados novecentos c quarenta e três mil, 
oitocentos c cÍlH!Ücnla c três litros de mntcrial; 
no Serviço An titrin Lomídcos, quaren tn c qun lro 
mil , qiiinhcnlos e ci nqüenta e Lrês prédios c seis-
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centos c cinqüen ta mi l, qu airoccnlos c vinte c 
oito l itros de material . 

E . . / 
scc::pwm~no 

Con ·titui verd~H eiro fJÚf~do na Cu pital n pr e
sença do e~corpião . O perigoso aracllídeo vem 
causando, em média, mil acldcn lcs anwli!;, com 
uma dezena de óbitos . Tão logo as pesquisas 
demonstraram a sua sensibilidade nos pl'Odu!os 
químicos de ac: ão r esidual, até cnti:io usados con
tra insetos, deu-se pressa a administração do Es
tado em celebra r acôrdo com o Ser viço Nacimwl 
de Malúria. Es tabeleceu-se en tão que as turmas 
da lu La antipalúdica fôssem empregada s JJO com
bate sis tcmútico ao escor pião . O produ to utili
zado foi o B . H . C . (hcxa-cloro-ciclohcxano) , de 
fa bricnção do Instituto Nacional de l\ lalar iologia . 

Iniciados os trabalhos em 18 de ou lubro de 
10G1, caminha-se agora par a o final dn primeira 
horrifação. Os hous r esultados oh tidos r cssal
tmn principalmen te da diminu ição c m esmo 
quase ex tinção dos acidentes ge rais c dos aci
dentes fa ta is . 

Paralclmnente ao tra lw lho de dcsi n fcsbc;ão 
desenvolve-se intensa can1pauha edu cativa, com 
grande receptividade cn lr c o povo. 

Até maio do corrcn lc ano, foram os seguin tes 
os serviços executados : Dom icílios !rn halhados, 
tJl.Wren ta c cinco mil, trezentos c noven ta e nove, 
incluindo-se duzentas e cinqü enta c seis mil, 
cen to c setenta c duas dependências : quintais, 
quarenta c seis mi l, duzentos c trinta c oito . Ma
terial gas to, em litros : nas dependências ülicr-
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JHis, seiscen tos c einqüenfa c sete lllil , seiscen tos 

c ~;etc; nos <[Uintai s, trezen tos e setenta c ciu~o 

mil , duzentos c ci JHtii cn!a. 

Assistênt:ia à maternida.de, à infância e à adolescência 

O Dq>~l r tnm eHío Estadnnl d:1 Crüu1<;n, <tu e 
incorporou, através da Lei R58, de lDGl, os ser
vic;os a felos ús a n tigas Divü;ão d e Higiene Dcn-· 
l:'n·ia c Divisfio de ProtccJío ú J\tl"a temidndc, ú In 
fi'lnc ia c ú Adolescência, cslú em via de se organi
znr . As a tividades dês te scclor da mais alta ünpor
tuncia dcscnvolveram··se, em. 1.!)51, na C:1pilal c en1 
dezenas de cidades do interior, devendo abranger 
em breve todo o Es tado. Tais atividades se refe
rem ú h igie ne pré-natal, higiene infan til, higiene 
pré-escolar, higiene cscolur c lactúrios . 

O Scrvi<,:o ele Assistência c Higiene Dcntúrü1 , 
com vinte c mn servi<_·os na Capital e <lUarenla c 
dois profis:ionaís com sessenta :wrvü:os 110 in te

rior, com setenta c um profissionais, ~lle!Hicu, em 
19;)1, a um tot :d de sl'isccn las c sdc Jllil, <j ll i
nllcutas e sdc JH'~soas . 

'f uberculose 

1:: Jl cccssúrio acenlwH' que, apesar d.o inl.c
r êsse c dos esrorc:os da adminislraçuo, ainda n il '> 
foi possível Cl1lllplclar o programa mínimo esta
helccido pelo Dcpal'Lame11LO de Tuberculose nãrJ 

só no qnc diz respeito a dispcnsúrios como no to
ca nte a sana lórios . 

O Depar tamento de Tuberculose, criado com 
a rees truturação do antigo Departamen to de Saú
de, vem-se empenhando, desde o início, pela cria
<:ilo de uma rêdc de disp cHsúrios couvcnieutcm~n-
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te Íllstalados. Com isso pretende levar a efeito 
a luta contra a doença, tendo em vista o caráte1· 
epidemiológico da tuberculose, cada vez m tlis gra
ve, c os recursos insuficientes do erário, ou seja, 
adotar a política dispensaria! como a m ais indi
cada para um m eio ecouômicamente pobre . Co
mo justificativa para essa diretriz, hast a que S l' 

diga que o dispe11 súrio dinâmico realiza dentro de 
menores verbas orçai11entúrias uma tarcl'a muito 
expressiva pela sua p enetração nas massas c pela · 
sua função eminentem ente profilútica e educativa , 
além da incumbência complem entai· do tra tmnen- · 
to de ambulnntes . Assim, p elo diagnóstico preco
ce da doença oh lido a través dos exames r adiológi- · 
cos das grandes colclividades, propicia o dispe l1sá ~ · 
rio o tratam ento tempestivo, seguido, conseqii en
tcm cn tc, de m a ior n úm ero de cu ras c de uma re
d ll (~ fío nos ped idos de leitos em s:w a tú rios . Pol' 
ou lro lado, facilita a apli cação aos sadios da vaci
Jla ção p elo Bacilo de Calmetc e Gllf~rin (B . C.G, ) , 
l!Jl ivc rsalmente aceita. 

In fclizmen te, pequeno foi o progr esso com;<:
gnido n esse sentido, pois apenas mn dispensúrir, 
pode se r dado como con ven icntcm enle insta la do 
P ara o corrente ano, todavia, m elhor es perspecti-· 
vus se abrem. Com a possibilidade do forneci
m ento dos aparêlhos de Raios X p edidos ao Depa r
tam en to de Compras c verbas orçam cn túrias corn 
patíveis, tornou-se possível provid cucia r a ins ta-
b ção dos dispcnsúrios de Pon te Nova , Barhaccna c 
Ube raha c completar o aparelhamento do d isp en-· 
sú rio de Ita.i ubú . 

Outra m edida oportun a t~ a 1ransfer êneia do 
segundo dispcnsú rio da Capita l para prédio pró
prio . Deve-se dar também :mdamcnto ús ges
li'ícs !'c ita no sentido do aproveitament o <k lo-
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l e1-l s ituados n: t zona urhan:t pa ra nêk s ser coJl s
lt·uído muis um dispensário em Belo Horizonte. 

P~11·;l a tuação uinda mais abrangente, torn a
se imprescindível que o Departamento de Tuber
culose disponha de uma ou mais equipes móvei s 
a serem !'rnpregadas na reulização de cadastros 
tuherculino-tonícicos, a fim de a tender a uma sé
rie de localidades, concentrações operúrias, edu
candúrios, etc. Para atingir êsse desiderato, d c
verú ser aplicada a verba, j á consignada em or
çam ento, ua aquisição de um núcclo móvel. Po
de-se assinalar também que já se tratou, em en
tendimentos anteriores, do fornecimen lo, pelo Ser
viço Nacional d e Tuhercolse, de uma equipe mó
vel, tendo o Estado demonstrado interêsse na pron
ta efe tivação dessa providência , d r ev idente utili
dade . 

Sarwl<ír ios -- Acontecimento de grande signi 
fica ção para a lula contra a tuberculose no Es
tado c que m ar cou o início da assistência oficial 
no tuberculoso pobre foi a sa nção do Dec re to n. '' 
:u>72, de 1!> de junho de 1 !);)1 , revigorado pelo 
Decreto 11 ." 2 _ fHiO, de U de dezembro do tncs
mo uno. Através dêlcs ficou assegurada a ma
nu tenção dos Sa natórios Dr. João P enido, de Juiz 
de Fora, e Estadual, de Belo Ilol'izonle, ao mes
mo tempo que Minas Gera is deu cumpritn cn to :to 
que se obrigou pelo convênio firnwdo com o Ser
viço Nacional de Tttherculose, órgão executor da 
Cumpunha Nacio11al Contra a Tuberculose . 

O Sa na tório Dr . .João Penido, de Juiz de 
Fora, construído c equipado pela Cmnp:mlw , 
vinha funcionando, a partir de 22 de dezem bro 
de 1950, por con ta de verbas federais, lendo 
passado ú ndminislração do Eslndo em junho 
de HJ51. 
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<J ua!Jto ao Sanatório Estadual, de Belo Ho
rizonte, em virtude do congelam ento de verba~ . 

federais, leve as ~uas obras paralisadas, estan
do contudo o Servi ço Nacional de Tuberculose 
providenciando a cmnplem ent:uJ ío daquelas do
la çôes. :1 fim de p ermitir o seu fun cionamento. 
Nessa emergência , hú entendimentos com o 
S . N . T. 110 sentido de que aquêle sana tório sej ~~ 
organizado nos m esmos moldes dos hospitais de 
Campanha , não só pela vantagem da compl e
lll enta ção das verbas que se fiz erem necessúria s 
e o fornecim ento do equipmn cnto r es tante como 
também porque êsse entrosamento permitirú :1 

fonlW Ç~IO de pessoal auxiliar, ú maneira do que 
se fêz no Sanatório Dr . .João P enido . 

Uma vez inaugurado o Sanatório Estadual c 
o pa vilh ão anexo ao Snnatório Imaculada Con
ceição, b.unhé1n construído pela Campanha Na
cional Cou tra a Tuberculose, pod er -se-ú prever 
substa11cial desafogo 1w penosa situação criada 
pela esctlssez de leitos para internamento d e 
tuberculosos pobres cn1 Belo Horizonte . 

En1 Hl;)l , foram em número de cinqüenta 
os inteman1 cnlos promovidos por intermédio dos 
dispensúrios da Capital , em leitos lllanlidos pelo 
Estado no Sanatório :Marques Lisboa c na Fun
dação Beuj a mim Guimarães . No corrente ano, 
os i11Lernamentos colltinuam a faz er-se r egular
mente, ú m edida que se verificam vagas. 

Curso de Especialização em Tiúologia 
T endo e111 vista as va lllagens decorrentes da for
mação de técnicos, cujo número é ainda muito 
r eduzido em nosso Estado, foram indicados ol'i
cialmcnl e, em 1951, mais cinco m édicos perten
centes :10s quadros da Secretar ia de Saúde e As-



sistência para freqüentarem o 1." Curso de 'fisio
logia Sanitária e Social, organ iza do sob os ausp í
cios da Campanha Nacional Con tra a Tuhercu
l.osc c r ealizado n a Capital Federal. 

Diplomados pelo referido curso, encontram
st: os m esmos, uo m omento, pres tando servi <;~os 

nos disp ensários de Belo Hori zon te. 

Seclor de B .C.G. -- Longe cs tmu os ai nda d <' 
- <tlin gir o obj e tivo colimado em m a téria da im u

nização pelo 13 . C. G . em Minas, bas tando di zer 
se que as sessenta c du as mil, duzenta s c vinte 
caJmeli zaçÕcs, em S llÚ llWior par lc ver ificadas 
nes tes últimos ci nco anos, cousti tu cm um nú
mero mu ito aquém dm; nossas necess idades, não 
corrcspondelldo em absoluto ao intr~n so cresci 
mento dem ogr áfico do Estado. 

Não obs ta nte, a prim eira rase da pro fil ax ia 
ca lmetiann em nosso m eio j ú coulrihui u consi
derúvelmcn te para a form açiio de uma consciên
cia sanitúría 11 0 qu e se refer e a t'ssc m étodo de 
i mtm iza ~· iío. P r ova-o o núm ero sc nlJ H'<' c res
cente de p edidos cspo nl fl nca mcnl c fl'il os por 
p:tr licu lares c o t·ga ní z:u:tícs pr iv<tdas e pú hli<.:as. 

Em v is ta do pro j e tado aunJ cn lo dl' vaci tw s 
para pos terior fo rn eci tnen lo a qu:1 se lodo o lt·r
t·itór io mwiorw l, en colltra -s < ~ c1n es tu dos ll l ll es
<[II CI IJa de lralwlho no qunl t' propos h1 um :1 st' I' Í<· 
d<' prov idt~u c in s cnpa zes de con d uzi r it c:d mct i
zaç::ío de m nior nwssn de popula ~ilo. Nc:>s:l oen
siiío, sc rú cuca ree i da a twcess i<b de de un 1 n ux í
lio de parl.c da Cn lllpan ha Nacio11 al Con lr :J a Tu 
berculose, soh a f'orma de suplcln eJ J\:J <:fí<> el e vcr 
lw, para eo11l.r:tlo de p essoa l c m a terial indis
p cnsúvcis . Apesar dos fa lôr cs a d ver sos ú am
pla difusão da va ciu açuo p elo B. C:. (~. c tn Minn s. 
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· tais co1no as enorm es distâncias a percorrer e a 
reconhecida dcriciência de meios d e lr~tnsporte 

. aliadas ao curto prazo de validade da vaci na 
. (dez dias), é d e se esperar possam os lll CSllH)~; se r 
:mpcrados, ob tida qu e scjn n valiosa ujuda do 

S.N .T. 

A aplicação do B. C. G., em 1%1 , pode se r 
assim si ntetizada com rela ção ao Eslado em ge ral 
c às c ida<les ond e leve maior incre mento a imu
niza ção : Belo Horizonte, quatro Jnil, quatro
centos e treze vncin ns, sendo três mil e trinta (' 
nove em rccém-1wscidos c Jllil, treze ntos (' se
tenta c quatro .e n1 p cssons de outras idades; .Juiz 
de Fora, mil, n ovecentos c vinte c tr[:s ; São J oão 
del-Hei, qua troce ntos c trinta c tr0s; São Joã o 
Nc pom uecno, cento c sesse nta (' oito; Barhaccrw, 

novcn ta c oito; outras c ida dcs, seis mil e no
venta, sendo seis mil c trinta c cinco em recém 
nascidos e cinqü enta c cinco em pessoas de dif'c
rcntcs idades. Número tolnl , treze mil , oitocen 
tos c vi nt e c três vaciJw s . 

Assistência ao Tubacu loso - E sp era o Go
vêrno enca m in har brevemente ú ~1preciaç.ão dos 
ilu s tres r cprcsenlanl cs do povo projeto d e lei qu P 
co nsuhst:mcic m edidas des tinadas a fi xar c 
incre 111 enlar o auxílio oficial ús entidndes ex is
tentes ou qu e vicr c111 a se formar, dcdic.adas par
cial ou cspccHicmnelllc ú a ssistência m(•dica c sa 
nitúr ia aos tuber culosos, es tando prevista igual
IHCnte convf nios entre o Estado e os .Municípios, 
nos trrm os do art. l~l d11 Cons titui<;i'ío Es tad ual. 

Se rú um grande passo êssc de articular ·as 
atividnd("s oficinis c particu lar -s, entrosando-as 
1w Cnnqwnlw Nacional Contra n TuhCÍ'culosc, 



-278-

uma vez que para o êx ito da luta anti-tuber
culosa não hnstam os sanatórios c dispcns{trios. 
A Sociedade Mineira de Tuberculose, de Belo 
Horizonte, a tradicional Liga Mineira Contra H 

Tuberculose, de .Juiz de Fora, a novel Sociedade 
Sanjoancnsc Contra a Tuherculose, de São João 
del-Hei, outras congêneres que se organizam. em 
Ponte Nova, Conselheiro Lafaietc, Barhn ccna , 
Pouso Alegre e Itajuhá, dão margem H prever 
excelentes resultados no cumprim ento de suas be
neméritas finalidad es. 

Em 19:51, o Departamento de Tuberculose 
registrou o seguinte movimento Ahreúgrafia s, 
cento e sessenta c cinco mil, duzentas c cinqüentn 
e seis; radiografias, sete 1nil e trinta c duas ; ra
dioscopias, trinta mil, novecentas c sessenta c 
oito ; exames de laboratório, catorze mil, qua 
trocentos c quarenta c cinco ; tuberculosos diag
nosticados, cinco lllil , se tecentos c oitenta; VISI

ta s a famílias de doentes, dezoito mil , trezen tos 
c qua renta c três ; comunicanlcs exa minados. 
vinte c c inco mil , oitocentos c sessenta e três ; 
aplicações de pncumotóra x, vinte c seis mil , no
vecentos c uoveuta c quatro; apli cações de pn cu
JnopcrHôn co, cinco mil, setecentos e quarenta t ' 

quatro; cstrcptomicinotcrapia, setecentas c qun 
tro; total. de comparecimento, trezenta s c cin
qüenta c cinco mil , duzentos c setenta e três pes
soas; internados em Sanatórios, o.itoccntos e 
trinta ~ oito; vacinação pelo B.C.G., cin([Üenta e 
duas mil, seiscentas c oitenta e nove . As des
pesas com o pessoal somaram a Cr$ 9. ~l29 .18f>,OO 
e as despesas diversas atingiram a Cr$ ...... . 
6. 710 .112,00. 
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Lepra 

No decorrer do ano passado o Departamento 
de Lepra intensificou de maneira considcrúvel 
a campanha que ernpreendc con~n1 a e.ndemia , 
desenvolvendo tn1balho altam ente proveitoso 
para a solução do grave problema médico-social. 
Funcionaram sete dispensários fi xos, locnlizados 
em Belo Horizonte, Juiz de Fora, UbcJ'aha , Três 
Corações, Uhá Bmnbuí c Candeias, êste l!llimo a 
cargo do Serviço Nacional de Lepra, hem como 
cinco dispensários itinerantes . N ess~ts unidades 
especializadas c em outros órgãos do Departa
mento de Lepra foram examina da s cntorze 
mil, du zentas e noventa c uma pessoa s, sendo 
fichados novecentos c setenta e sete doentes c 
dois mil , oitocentos c trinta c sete conHmieanl cs, 
eonlr~l, rcspcetjvalllcnte, oitocentos c nill'nla c 
nove c oi loccn tos c qua ren In l"ichndo:-. no ano 
an tcrior. A ti ugc assi m a v in te 1ni I e sessenta L' 

nove o total de doentes conhecidos desde o iní
cio da lula contra a lepra, e o de coJnunic:mll's 
a cinqüenta c três mil, duzentos e einqiíenfn l' 

dois . 

Por absoluta falta de leprólogos, deixaram 
de entrar em funciona1n ento ouz<' disp c: nsúrios 
itin erantes para os quais havia dola<;i!O or<;a 
mcnlúria . 

Prosseguira lll os trabalhos de rec.ol himenlo 
de doentes, .-sendo que a 31 de dezembro de 19:>1 
era o seguinte o llÚmero de internados por lepro
c.ômios : Colônia Santa Isabel, dois mil, quatr~
centos c noventa e dois; Colônia Santa F é, mil 
e noventa e sete; Colônia São Francisco de 
Assis, setecentos e onze; Colônia Padre Dmnião, 
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:seisceulos e oitenta; Hospital de Lázaros de Sa
harú, ce nto e t{twtro; Snnatúrio Hoça (lrande, 

, uov n ta c seis. 
O lotnl de .internados atingiu a cinco mil , 

. cento c, oikn ta , <.:on trn quatro lllil · novecentos <' 
noventa c oit~ em 10!)0, vcril'icando-se o acrésci

.tno de cento t' oitenta <' dois, despropordonal 
. :1inda ús exig(· nci:ts do prohlema, pois cxislem no 
lllOlltcnto três mil cento c um docn!t's contngian
tcs conh ecidos necessitnndo de inte rnatll<'tdo, <1 

, qu<' cstú sendo providcl lcin do. 

Assi nalou-se scnsívd melhoria na assis tên
cia wt'~tHca cspccializctda p1·cs tada aos hanscn ia
tlOS recolhidos, pod endo ser reg istrados, en tre 

c outros, os segúinles informes : Consultas de clí
'llica m édica, quarenta c se is mil trezentos c s<'
lenta c sete, e de clínica dermatológica trintn 
mil quatrocenta s c onze; inj eções vúrins, duzcn-

. las e sessenta c seis tnil, seiscentas c sessenta; 
eura l.ivos, Ulll milhão cento c trintn c quatro mil 

· lrczen tus c scleu ta c se h. 

Os i·esultudos da suHonoterapia se evidenciam 
· afravés das cinqüen ta c nove alta s concedidas em 
1!)51, sendo <1u c mnb de trazcnlos doclltcs se en
contravam em condições de aumentar aqu êlc con

. tinge nte, ugunrdatHlo apenas tltlC se completassem 
os cx:.tmes de lnboratório exiuidos ]>ela lcuislncfío " ,., ·' 
t'edcrnl qu e r<'gula a malt'~ria. 

1 O abastecimento de gênet·os c demais utilida
des nccessúrias aos leprocômios foi feito de modo 
regular pelo Departamento de Compras, cessan-

_do os motivos de reclamação a lé então existentes. 
Nos diversos laboratórios do Departamento de 

. Lcpr.a efetuaram-se exames haciloscópicos, copro
Jógiços! serológicos, hematológicos e outros, num 
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·total de · quareula· e um mil e noventa . ·Foram 
· famb'érn executados mil duzentas e trinta e duas 
. microtomias e oitocentos e se tenta e dois exames 
·e laudos his topatológicos, além de seiscentas e 
doze Laciloscopias em lcc.ido. Nesses totais estão 
comprct'ndidas pesquisas de rotiha, indispensáveis 
ao csclm·eei inento dos casos de lep ra e sna con
venien te class ifi cn c:ão, hem. conto para orientação 

. terapêu Lica c investigaçi'io científica. 

A r evis ta especializada " Arquivos Minei ros de 
· Leprulogia", j ú com onze anos de existência , c lar
gamente difundidH no País c no estrangeiro, con
feccionada na Imprensa Ofieial, man teve a sua 

· publicação nornwl, rcnni11do numerosos trabalhos 
· de · t<~cnicos min eiros. 

O E -tado se fêz representar na Jil Conferên
cia P:Jnml!ericana de Lepra, reunida em dezem
oro de 1!):)1 (' lll Buenos Aires. Ao certame com-

. pareceu uma delegação orga nizada pela Socieda
de 1\tlineira de Leprologia, entidade qne se vem em
penhaudo ua luln contra a lepra , quer pi.·ornoven
do a rea lização de es tudos, quer divulgando co-

. nli ecimen tos da especialidade. 

Preparada pela Escola de Saúde Pública , di
plomotHH' m uis uma turma de leprólogos cons ti

. tuída de cn torzc eleme ntos que se acham em c.on
diçõcs de prcslar valiosa cooperação à c.ampanha. 

A fú hrica de sulfonas, instalada no Instituto 
. (le Tecnologia Indus trial ú conta de verbas fe
derais, pôde entrar em fun cionamento em vistn 

. _(!e auxílios <-IUC lhe foram proporcionados p elo Es
tado, estando nssim em fase de prodw;ão. O pri

. meiro pl'od uto n ela preparado, a leucossulfona , 
cstú sendo distl'ihuído c en 1prcgndo em nossos 
l<:procômios . 
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As Súciedades de Proteção aos Lúzaros c De
. fesa Contra . a Lepra prosseguiram em sua louvá
vel missão de pres tar assistência social its famílias 
dos doentes, encarregando-se, com especial: devo-

. tamento, do amparo aos filhos sadios dos hanse
nianos . Assim é que mantinham, a 31 de dezem
bro de 1951, setecentas c quarenta cri ant,:ns J!eco
lhidas a preven tl'>rios. 

O Estado vem dando o seu apoio a tôdas essas 
instituições, através dos Departamentos de Enge
nharia Sa nitúria e de Lepra. Êstc último tem 
contribuído principalmente com a colaboração .do 
seu pessoal técnico, sendo que em H)51 foram da
das às crianças internadas sete mil setecentas e 
oitenta e seis consultas, r egistrando-se o fato al
ta mente auspicioso de não se encontrar entre elas 
mna só que fôsse portadora da doença. 

O Serviço Nacional de Lepra, na execução do 
seu esclarecido programa de combate it endemia, 
tem-nos trazido o seu valioso auxílio, sen do de se 
ressa ltar a concessão de verhas para numerosas 
construções que se processam nos diversos leprocô
mios, hem como o aparelham ento de úrgãos e a 
manulcnçi"io do Deparlamculo Hcgional de Can
deias . Nos leprocômios do Estado foram termi
nadas c iniciadas vú rias obras, edificações novas 
qu e atendem :1 necessidad e do aumento do núme
ro de leitos. Tôdas es tas ohras es tão sen(lo ren
lizadns em regime de cooperação entre os Gover
nos do Estado e da União, à conta de verhas cons
tantes do orçamento federal. 

Tivemos a satisfação de pt·csidir :~1 cedmônia 
de lançamento da pedra fundam ental dos Pavi
Hü)cs de Diversões e de Crianças da Colônia San
ta Fé, obras em via de acabamento c em cuja 
execução se despcnd erú a importftncin de Cr~ ... 
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mo. 441,20 . Ainda naquela Colônia foram COJl
cluídos dois gn1pos de casas geminadas para en
fermos, construidos um Jlovo almoxarifado e pl·é
dio para a administração, cadeia, pavilhão de I;e
cepção, paria tório, r esidência do capelão e do mo
torista, no valor total de Cr!j) 1. 500.000,00. Houve 
ainda a contribuição de C.r!j) 2i33.382,80, destinada 
à conclusão dn Igreja . As despesas totais nesse 
estabelecimento atingiram a Cr$ 2 . 703. 820,00,. ten
do-se iniciado a pavimentação a paralelepípedo de 
tôda a Col<>nia. 

Na Colôn ia Süo Fraueisco de Assis constmi
rarn-sc um templo r eligioso, as residências do ca
pelão c do motorista, um parlatório, um pavilhão 
de observação, um pavilhão de recepção, um n e
crotério e dois grupos de casas geminadas no va
lor de Cr !j) 1. ~H)!). 000,00. Tiveram início os pavi
lhões de di versões c de crianças e o almoxarifado, 
no valor de Cr~ 1 .100.000,00, totalizando Cr :j; . .. 
2.'109.000,00 de despesas. Iniciou-se igualru <' nk 
a pavimentação de duas ruas. 

Na Colônia Padre DamEío podem m encionar
se as seguint es obras: Pavimentação do segundo 
andar do Hospi tal Geral, construção do par]ütó
rio c pavilhão de recepção, no valor de C:r$ . . . . 
2Gíi . 2:iG,OO. Estão sendo constru ídos três grupos 
de casas geminndas, la vnndcria c reformada a 
casa das J rrn}'ís, no vnlor de Cr!j) G73. Dm,flO, tota 
lizn ndo Cr!ji ~l-JO . ::2i1:~,50 as despesas. 

Na Colônia Sn ntn lsahcl foi termin ado o pa
vilhão de r ecepção e vcstiú rio, no valor de Cr$ . . 
1GO. 79;'5,00 e iniciaram-se o calçamento a parale
lepípedos, u pavimentação dos passeios e a cons
trução da cadeia c rle cinco casas para residência 
de médicos. 



' No Hospital de Lúzaros de Sahar ú foi COillCça
da u ·construção ue cozinha-copa e <lo refeitório, 
orça <los em Cr$ 500. 000,00 . 

Por êsscs dados se verifica <Jue o auxílio fe
deral em.pregado nas construções acima discrimi
nadas a tin g·e ao total de Cr$ 6.848 .872,50 . 

As despesas efetuadas pelo Estado na manu
tenção do Departamento de Lepra, em 1951, fo
ram de Cr!ji 22. 709.000,00 de material e Cr$ 

' fi . 928 .60H,OO de pessoal , num totnl de Cr!jí 
2~) . G37 . (i09,00. 

Destacam-se como obj e tivos pri11cipais a se
rem a tingidos em 1952 a melhoria de instalações 
dos lcprocômios, reparos de seus numerosos edifí
cios, ampliação elos trabalhos de r ecolhimento ele 
doentes conlagiantes e a montagem de centros de 
tratamento para doentes que possam permanecer 
em domicílio, tendo em vista os r esult·ados anima
dores da sulfonoter api.a . 

Higiene 

Seclor da maior importüncia num scrvi<;o sa
nitário amplo, a êlc vem dispensundo a nd min is
tração o devido cuidado, empenhando-se sobre
tudo para -tJue o Instituto de Higiene do Es tado 
possa re tornar nos trabalhos de pesquisa, <tne j á 
tiveram, em outros tempos, r epercussão in terna-

. cional. O lnsliluto Oswaldo Cru z deverá partici
par da remodclnção proj etada para o nosso Insl.i
luto de Higi ene. 

Em 1951, foram os seguintes os trahalhos exc
. cu ta dos pelo Ins tituto de Higiene : Exam es de la
bora tório, onze mil, duzentos e oitenta ; produção 

·de sôro unti-hro tópico, cento c cinqüenta ampolas; 
de sôro anl i-cscorpiônico, trezentas c· noveJJ t:r (' 
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oito ampolas; de sôro an ti-tetânico, (ruinhentas e 
oitenta e uma ampolas; de sôro anti-diftérico, oi- · 
tenta e duas ampolas; vacina anti-tífica, doses du
plas, cen to e oiten ta e oito mil, setecentas e cin
<IÜCn ta; arlígc11o J.nmt rcal izaçfío de \'Tidal (litros) 
1.4,2; anúlises diversas, d uzen tas c trinta; exames 
ttu ím icos c haclel'iológ icos, no Lahoratório de' Agua 
e Esgôto, trezentos c noven ta c cinco; ampolas fa 
bricadas pelo Laboratório de Produtos Farma
cêuticos, cento c cinqüe nta c cinco mil setecentas 
c setenta <!nove. 

Na venda de produtos biológicos farmacêuti
cos aos diversos departamentos do Estado e a par.:. 
ticulares, assim como nas nnúlises para particula
r es, apurou o fn s tiluto de Higiene, em 1951, a soma 
de Cr$ H01. 925,00, lendo sido o seguinte o valor 
da s nnúliscs e l'<' lu adns nos diversos lahorntórios 
para serviços do Es tado: Cr!f)3:-H.550,00. 

Con putando-sc o valor elo material forneci
do pelo Departamen to de Compras, transporte, 
e \· enlu~ds c compra de an imais, despen dcn o lns
lilulo, em J!l:í1, Cr!ji ~01 .:~:M,7"1, 

Demogl'afia e educação sanitária 

O I k p:rrUtm ctJlo de Demografia c Educação 
Snnitúrj:t desenvolveu llOI'IlJ::J.lmcntc as suas ativi
dades em 1951 , a trav(!s de seus órgfíos técnicos, o 
Se rviço de Dcmogr:11'in S:ulÍ lú r in e o Servi<~o dl' 
PI'Opag:tnd:l S:tnitúl'ia. 

Seruiço de f)l'lnoymj'ia Sonilâriu - Vem t'sk 
Scrvic:o Hlllll t'll lnndo, de uno em :tno, o \'t !lto d(· 
suns atidd:l<h•s Cllt lodo o Estn, .o, l' l'colhendo 
dados de bio-cs lnlíslicn rdercnt cs no:; JVi unid
pws . Etll 19:)1, ctrc:l de llOY<'ccntos distri!os, in -
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du'ind;;_~c a ~ ~ede~ do~ ~Inilicípio1:i, e nviaram · 
daüos ao Scrvi(,'o, o l[Ue sig nifica que o registo 
d c JHÓgrufo-sanilúrio já alcunçou, e m nosso Es
tndo, prvgrcsso co nsiderável. 

Gnu;.as ú coopcnl(,'ão do Dcpn rta mcnlo Esla
duaJ de Esta tí s tica, nchn-sc no prelo, cn1 sua~ 

oficinas grúl'icas, o Anuúrio Dcmógrafo-Sanilú ri o 
do E s tado, reln ti v o ao período de 1 !ml{ a 1941{. 

O cxn n1 c dos quad ros es tutísticos organiza
dos pelo Serviço c referentes ú Jn ortul idadc em 
Belo Horizonte JJJOstrn qu e aÍH'cc.iúvel declínio 
tem sido observado para ce rta~ doenças, entre 
as quais n tuberculose . 

A mortnlidadc infantil tcn1 decrescido sensl
vclmcnlc em Belo Horizonte uos dois últimos 
qüinqüen ios, com os coeficie ntes d e 120,7 por 
lllH nascidos vivos no qüinqüê nio de 1942-194() e 
109,3 no qüi11qü ênio l9-l-7-Hl:)1 . 

. \'eruiço de Propaganda <' Educação Sanitária 
- ~~ssc se rviço r ealizou os ~;cguinte.s lrahalhos : 

l." .. Progranw de rúdiodirusão, m ed iante 
pales tras de divulgaçüo sanitúria JW Húdio ]n

coHfidê ncia, a cargo d(' lll t' di cos, dentista s, enge
nh eiros, fanlwei'·uti cos c cnfcrnl c iros. As pal es
tras vcn;HL'êllll st>hrc qucstôcs de CJ)Íd emioloctia <' 

b 

proJilu xin d:1 tuberc ulose, da l epra , s ífilis, c nd c-
lll ia s ru rn is, doc n<;as lranslllissÍ v e is agudas, he111 
co rn o sôbrc JHJtri<;i'í o <' hig iene da alimentação, hi
gieue in fantil , hig iene escolar, contrôlc de e ntor

p ecentes c prohlclllas de engenha ria sanitúria . 
~.-· O Serviço org:1nizou c red igiu uma sé-

rit · d (' fo lh etos c car l:lzcs d e propagnndn sa nilú
l' i:t J >l)l'(.' :1ssun tos de inlcrt~ssc cole tivo, para im
pr('ssiío nu fmprensu Oficia l 110 decu;·so do cor
n •!ll e :1rlo. 
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: ~ . ' . . Ed itou , _em lüfll, a p ubl ic.ação técnjca 
ofici<d Os Arquiuos d e Saú de Púb lira, ree.ncc-. 
l:mdo assi tn a sua di v ulga~·ão, qu e h avia sido 
suspensa. 

1." Deu início ú ins tala ção do Museu de 
I ligi c n t·. tendo o rganizado, com a c.ooperação do 
Serv i ~·o de Demografia Sunitúria , gr úfic.os c dese
nhos d cn1 onslrali Yos. 

!í." - Colabom u ativamente no Co ng resso 
.Médico realizado em Belo Horizonte em setem
bro d e 19:) 1, n ão só m ente por meio da cessão dos 
seus nuditórios co tno rn ediautc a r ealização de 
gran de núrn e ro de desenh os .ilustrativos. Os au
ditórios foram igua ltne ut c cedidos a vúrias enti 
dades cie n tíficas t' c ulturais. 

(i ." Amplio u de mod o aprcciúvel a sua see-
t;iio de cinema educati vo, .11:1 Ca pital como em 
vúr ias localidad es do interior. E fetu a ram-se qua
rc n La c se is proj eções d e film es em es tabeleci
mentos de c11 s ino c associações di ve rsas da Ca
pital e vint e c sete proj eções em c ida d es do 
int erior . 

No cotTcHtc exe rcício, o Veparlnmenlo dis
põe d e ve rba s orçamcntúrins qu e lh e p ermitirão 
incre n1 c nlar ainda llWis as sua s atividad es . Fi
gura e m or çame nto, pel a prin1eira vez, uma do
ta ção d1• C r~ :3!í. 000,00 par a a hihlioleca da Se
cr e tu riu e ou tra de Cr$ 1:).00,00 para assinattii'H 
de revist<ts c publi eaçi"'H.'S 1écnicas. 

Fiscalização do exercício profissional 

Av De purlmncn lo de Fisca lização do Exercí
cio Profissional ca hc faz er r esp eitar no território 
do E~tado as Leis c Hegulamcntos fed erais qu e 
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disciplinam o exe rcício da profissüo médica, 
odontológica, farmacêutica e de enfermagem. 

No decurso de 1.\):)1, foram os seguintes, cn
t.t·c outros, os números registrados n o s.cn movi-. 
menta : Hcqucl'imcnlo de r egistro de diplomas, 
certificados, li cenças pam funcionamento e reva
lidação, dois mil , cen to c sessenta e sele; reque
rimento· indeferidos, duzentos c nove ; diplomas 
registrados, duze ntos c noventa c se le; licenças 
a lahoralórios industriais farmacêuticos pan1 ma
nipula r cntorpcccn Lcs, três; esta helccimcn tos li
c..:enciados, dois lllil, duzentos c vinte c trf-s. 

O sc~tor de con lrôlc c JiscaJiza<_:ão de subs
tâncias cn torp cc_cntcs prosseg uill e m. sua ta refa 
legal, visa udo requ i~içõcs de Ju rmúcias c o rccei
tuúrio médico c odonloiógico, num tolHI d<~ apt·o
ximadamenl <~ dez mil documentos . 

A Comissão Estadua l de Fiscnl izaçilo de En
torpecentes r eu niu-se todos os m eses, Le ndo, entr e 
outros lr:.llwllJos, examinado qu:n·e11ta c qtwtro 
lnudos médicos r e ferentes ao liSO d(' rnloi'JH'Ccntes 
t ' lll dose clevad :1 . 

Escola de Saúde Pública 

Vem a Es<.:ola de Snt'ldc Pt'1hli<.:a prec1Jehe ndo 

plena n• entc as finalid:1d cs para tJ.LH' foi c riadu, 
cxcculando Hlllplo progralll:t d e :u;ão e lllÍ IJistr:m

do conhcc i1n entos l{'cn icos de gr:m<i<' provei to c 
lllilidade . 

Em tDG1, foi reslabclcd do o Curso dt· Sa ú
d e J>úhlica, con 1 :1 durn <;ão d<' um ano . 

.Jú foram diplomados pela Escola <c Saú 
de Pública lriula c nov e nlunos no Curso de Lt'
prologia; duzentos c vinl <' c qu:dro no Cnrso <Í c 
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Sa úde Pú!Jlicn ; viutc c lllt l 110 Cu rso de D ocll<;as 
Tr opic<l i·; doze no Cu .·so de Dernw io-Vcnereo
logia ; doze 110 Cur:·u de J'iia lúria; •Ü1i.e no Cur
so de Auxi lí<lr de L ahor<J l(\r:o ; ce uío c do;;c 11 0 

Curso de Clwrd<~s Sn n it:'li'io:;; tein ía c seis 110 

Cur~a > de Escr evente l\i icroscop is t<l ; vin lt• c dois 
110 Curso p arn A tendeu tcs . 

Cw ·,o de /<,'(/ucwioras Sanitárius l~sscs 

cursos, d t • s l í na d o ·~ ;\ form<H:i"ío dr <l u x il.ia rcs de 
cDI'crlll a g<'m, rcalizal'alll-sc em cidades do inte
rior do Estad(), co m :1 d t tra~·fí o de doze m eses, 
scudo d iplonwda s dez aJn nas em Lm·ras, dez t ' l!l. 

Ponte No '<l , n ove em Leopold ilw, scb Clll F or
lll iga , q u at ·o Cl ll Al l'en as c ~:<' i s em Pou•;o Ale
gre . A oh~><' I'V <l(ÜO d c nl Oi t ~;lnm n convrnit·ucia 
<h' <;('r o Cl : r~;o de E dueador :w :::,n iiúl ·;n<> i'calí

znth ll :t Capil;d, 11;i n sú pd: l :> ll L l Íon .: L1ci J:dn•lcs 
dc org:mizu <Jio c fisc:lli.r;~ ! \' i'ío c<1IllO 1wla pos
l;il>ilirl ndc de con vocn(_,i'ío de c: ndidah;s de m a ior 
IIÚmcro d '-! cidades do i n tcr io1·. Acl'csu· o lato 

de, no in ício do eur:>o, a ssiwn·cm : s cnnd id:ll as 
o COl llp romisso d e tn.l1J1 d lw r p ::ru o Edndc du

r an te d n is a no. · em S H<l· cidade de origem. 

C 11 rso de V is i! mloras S an. i lárúts Colll a 

dunu:iío <i-: um an o, r cn liza-sc prc~;cn lt: llH' I l f c 

n :l Capit :d . Ach an HH' m :ll r icula dn : vin!c c 
c inco alunas d a•> cidad es d e l\ lanhun ~· u , Cnrn
tin p;:t, San lmw do Pi r~qwnw , P:llos d(' Tü i n il ~>, 

Dia m a nt in a, Sele L ago<IS, Pi ln ngui, P atl ocínío, 
Noya Ent, JUthin, Uhci'aha, l'bcrlftn (:i': , "\m·· 
gua r i, Parú de l\! i n a~> , Bom Dcsp al'~lO, Ar~1 xú, 

D ivinópol is, Hio Novo, Santos D umou l, Oli rc ir a, 
Vn rginha e Cn ·amh u . 

Escolas d1~ EH{ emwgem - A Escola de En
f<'m wgcm "Carlos Chagas", que j :'l diplomou 
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se tenta c quatro alunas, í'oi lransl'crid<l ú Unii.io 
cn1 2() d e dezembro de l!l;-)1 , em vi1·tudc de haver 
sido fcdcra lizada. 

A Escohl Hcrmanlina Bcra ldo, ll ll C .i ú d iplo
mou dezesseis alunas, continu a a prestar bons ser
viços. 

Acônlo - A Escola de Saúde Pública llWll

lém entendimentos com o Miuislério de Educa
ção c Saúd e c ·a Hcpartiçiio Sanitúda Pnnamc
ricana, <JUC se prontifkaram a colaborar num pco
gra.rrw de aperfeiçoamento do referido estabe
lecimento c 11a criação de um Centro de Treina
mento destinado a .facilitar a preparação de pes
soal de saúde pública c enfermagem. 

Às partes contralaHles caberão as seguintes 
obrigações : 

,a) O Ministério de Educação. e Saúde terá 
Q papel de orientador c coordenador, hem como 
o do execu tor cveHtual das facilidades <JUC o Go
vêrno Federal possa conced er. Comprometer
se-á, inclusive, a promover a obtenção de recur
sos orçamcn túrios destinados :\ Escola de Saúde 
Pública c ao Centro de Treinamento. 

h) O Govêmo do Es tado proporcionarú JH'<'-

dio adequado para a Eseola de Saúde P ública, 
com o r espec tivo mohiliúrio. Construirá o edi
fício do Centro de Trcin mncnto, equipando-o com 
móveis c utensílios c muHtcrá o pessoal. 

c) A Hcpar ti ção Sn nit úr ia Pannmcricana 
concorrerá com o mínimo de qu inze bolsas de es
pecialização, múqninas, aparelhos, accssonos, 
veículos c todo o cqui]Jarncn to téc11ico de dis
pcnsúrio c la hora tórios, livros c r evis ta s espe
cializados de saúde pública c enfermagem c ma-
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terial de dcnwnslrac;üo e ensiiJ o para a Esco la c 
o Ce ntro de Treinam en to. 

Assistênúa médico-suciai 

Os se rv ic;os <1ue comvüuu o Departmnenlo 
<Je Assis tênci a 1\lédico-social dermn desempe nh o 
às suw.; ntri buitJ>cs, w lll cdi da de suas possibi
lidades . Ainda novos, r essentem-se da ·falla de 
aparelhag<·m, de pcssonl it'c nico e, ús vêzes, d~ 
receptividade para algumas de suas l'uuçõcs. 
Mcsn1o nssim, jú siio vul tosos os rc:u lt ~1d os co
lhidos . 

Sr> rui r: o d(' As:is l1;11 ciu e Orqonizactío Ilospila
lar . - :-)upcrintcndcndl) din; tmncnte os Hospit ais 

Hegio nais Aulé\n iq Dias, d •.· Pab>s de Mi n as, c Sa
nlllel Lihünio, de Pou:o Aleg re, tem a seu cargo 
lam]Jém o cadastro c r cg is iro das inslituic;õc~; par
ticulares, hcspitalares c para-hospita lares cxislen
tei; 110 Esl;Hio, p~1ra efei to de orientação técnica e 

coHccs. ·llo dos hcnefídos concedidos pela Lei Il.'' 

:JO,J, de 11 d e dezembro de l!J 1~, que c:tahclcccu a 
suhv<'IH:ilo JC'ito-di n. Na cx t' ·u çfto des la lei, des, 
pendeu--se em 1~):)1 ,a ünportúncia de Cr~ ..... . 
18. (Hil .!l:)9,00, con tra C r~ G. ~:.m. G:lR,OO em l!l:)O, 
scn do henelkiados n'll to c c .i nq "i c li !;1 c um hos
pitui!; <' qun rcuia e :e is asilos Jocaliz:1dos em di
ferente~ reg iões do Eslndo, devendo acentuar-se 
•t!Ue siío Humerosas as cidades que ainda não dis
põem dêsses es tn bclecimen tos . 

Dentro da orientn<;ão do Govêrno de estimu
lar a fundação de insli Lniçõcs, auxiliar a cons
trução e provi.denciar o equipamento de hospitais 

.de clínica geral em csp ecia lizadn, de asilos pnra 
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ve lhos c desamparados, orfanatos c s imilnres, es
tão sendo estudadas alterac:õcs ua citada Lei 11. '' 

:lü l, as <Jltais deverão ser futuramente submetidas 
ú con ~·;idcra<Jío dos ilustres representante.· do povo. 

Se 1'11iço do Câncer - Obje tivando a pro fil axia, 
o tratamento dos recuperúveis c o w;ilamento dos 
incurúveis, vem êsl:e Serviço se aparelhando pa
ra o pleno exereício. de suas atribuições . Tem 
desenvolvido intensa campanha cducativ ~t . divul
gando preceitos, organizando cadas tro dos médi
cos ti UC exercem a .pro fi ssão n o Estado c realiz<m
do his topntologin em ma teriais prov indo~: de to
dos os r ecan los do território min eiro. Em 1951, 
efe tuaram-se cen t0 c noventa c einco dêsscs exa
mes. São êslcs realizados no Labora tório de 
An a tomia Patológica do- Ins titu to Haul Soares e 
labora tórios particulares. Brevemente dever ão 
ser praticados em laboratório do Serviço, para 
o que es tá sendo devidamente adaptada uma das 
dependências da Secretaria de Snúdc c Assis-· 

tência. 

Na Delegacia Sani lúria de .Juiz de Fura foi 
instalado, ctn 1!lG1, Itle d i~ l n te coluhora<:ão cf,m n 
Santa Cusa de Misericórdia, o Ambulatório de 
Cúncc r , e em Belo Horizonte dcverú ser i nshda
do lnmht~lll Amhulatório de igual n ntu rezu, no 
novo prt'•dío do Cf·ntro de Saúde Modt·lo . 

Em ugô ·to de lD:)l, nssinou o Esbtdo con
vênio com o lnst.i tu lo Borges da Costa , mediant e 

o qual lhe f icam r eservados nessa instituic:ão qua
r enta lci los para tra tamento de ca ncerosos des

providos de recursos . O Estado CO!l tdhuirú com 

um auxílio de Cr~ 1 . 000 . OOü,OO, hem como ccdcrú 
fu ncion:'lrios especiali zados . 



-293-

Serviço de 1lsshtência ao.~ Canlíacos - Embo
ra lendo c.m 1931 intenso movi ncn to, atendendo 
a centenas de pessoas, êsle Serviço deverú :;cr 
melhor apan'llwdo, :1 í' im de <illC po:::·w JH'C!>Iar · 
plcnuJncntc ao povo os gr:1JHies bclldídos a scH 
:llcuw:c, tcudo em visl:1 que, dentro das modernas 
técnic<ls, as doenças cardíacas são também r ccu·
perávcis . 

Serviço de Nutriçiío e A li nentaçáo - Passou 
êsle Ser ·iço, de~;d e a sua hmdação, por vú l'l~1s mo
dil'icnçõcs . Em vi rl ude de não ter sidc eoll\·e
nientcmcnte insl<dado m·n1 dolado de pessoal sufi
cieute, teve ns stws nliddades reduzidas dur~m!e 
os primeiros :mos. Limitarmn-sc el as, cntilo, ú Íll S

p ·çiío de allimnis abatidos nos Mal:tdouros da 
Capi Ud c :'t rise:dizn<Jío, em todo o Estado, dos 
<·s ta bclecimut ios indus trbis de leite c derivados, 
assim cm w dos estabelecimentos pr dutorcs de 
camc · derivados. A par dessas atividades, exer
ceu ou tra s rcladonadas com a cd ucação alimen
tar, divulgando· couhecimen Los sôbre alime11 ta
ção raciooal em palestras ra diofônicas c publica
c;ões c prO!lllOVeJulo também um inquéri to sôbre 
as cond ições de uUmcnlnção uos internatos de 
Belo Hori zonte. Funcionou ai nd a corno !'Jrgão de 
cc nsulta sô brc (ltl es lõcs de nutrição. 

Em 19:50, em consC<IÜ ência de acôrdo celebra
do entre o Govêrno do Es tado c a Prefeitura de 
Belo Horizonte, o servi ço de inspeção de animais 
abatidos nos Matadomos da CapitaL no Matadou
ro Modêlo e nos J\ifatnd ouros de pequenos ani
mais do .Merendo Municipa l passou a ser exer ci
do pela Prefeitura, ficando todo o pessoal lota
do nos .Matadouros à dispo~ição da Municipalida-

.dc, onde permanece .até o presente, sem ônus para 



-- 2!H --· 

o Es tado. Na mesma oeasüio, ~ ~ maioria dos . 
técn icos do Serviço de N ui riçilo passou a ter 
exercício no Dispcnsúrio Médico-Escolar, ricando 
dessa forma o referido Scrvi<_:o <tuasc paralisado. 

Em HJ;)1, pôde o Se rviço de N u lric;ão, contan
do novamente com o concurso de s ' US l<~cnicos, 

reiniciar as atividades para que foi cl'iado, en tre 
a~> quais avultam as ligadas ú ed ucação a limen Lar. 

Assistência neul'O-psiquiátri~a 

É êste um seclor em contínuo progresso, so
bre tudo no tocante ú ncuro-psiquiatria in l'm1Lil c 
ú higiene mental . 

Em 1D51, entrou em fun cionamento o Insti
tuto de Ps ico-Pedagogia, ór gão especializado de 
fuu ciomnncnlo paralelo aos Hospita is de Ncm·o
psiqui atria hüantil de Belo Horizo11Lc c de Oli
veira, que tiveram também as suas instnlações 
melhoradas no exercício passudo. 

Ao Scrvi<;o de Assis lênc.ia a Psicopatas Adul.:. 
tos f oi dedicada especial aicn~:fío. Dotou-se o 
Hospital Colôui a de Barbacuw de m :tis · dois pa
vilhões com capacidade para quinhentos lei los. 
A respeito do Instituto H.all l Soares, da Capilal, 
pc iJsou-sc a principio ua rcl'orma do p rt:dio OIH.lc· 

funci ona prcsentemen te . O orçamento do De
pa rtmnenlo de Enge idwri a S:n1itú ri :t prcv0, con
tudo, para uma simples r efo rma, um d is pêudio 
d e cêrca de oito :milhões de cruzeiros. Seria 
aconsclhúvel, sob o ponto de vista das nossas nc
ccssidndes técuica~, <[Uc se const rui ~>sc, nas im e
diações da Ca pital, como acontece 11 os g randes . 
centros psiquiútrícos do País, um novo h ospital, 

de major ca pacidad e, c em terreno q ue permi-:; 
pssc o Jevantnru ento fulmco de núcl eos coloniais .. 
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A fi m de tp.le se a<1uilate da gravidade do proble
ma, dcve-~e acen tuar <IUe o Estado dispõe, no 
Serviço de Ad ullos, de apenas <luaü·o mil leito:> 
(lr0s mil c quah·o~enlos em Barbacena c seiscen
tos 110 lns tiiulo Ibul Soares), tiuando hú Ilcccssi.
dadc de cê rca de l.ltLÍilze mii. Urge, pois, a amplia-
1;ão urgente da uo~sa rêdc ho~:pilaiar destinada ao 
Ser viço de Adultos . A administração prevê, para 
solucionar a situação, além da reforma ou cons
trução de novo prédio para o Instituto Raul Soa
res, a cousiru ção de quau:o hospitais psiquiá tricos 
de capacidade médü, (<íninhentos leitos), os <{liais 
deverão ser localizados nas zonas de população 
densa, de l'úcil acesso .fcrroviúrio, em cidades de 
recursos m(~dicos amplos, no norlc, no sul, no Tri
fmgulc c na Zona da Mata. A localização dêsscs 
hospitais em zonas extremas do Es lado atenderia 
ao problema de melhor assistência a populaç.ões 
d is la nles dos grandes centros hospilala res psi
<JU ÍÚiricos, hem como facilitaria, com seus di spen
sú rios, pela descen I 1·a lização do serviço, a assis
tência amhub tória a m aior númer o de doentes . 
Além di sso, êsses hospitais poder ão possuir, de 
futuro, am plas secções colonia is anexas . 

lnslil ll lo de Ps ico-Pedagogia - Henlizou êle 
as stw s nli vid udes norm nis a través dos seguin tes. 
sc rv i ~,· os : 

Pelo Lahora lól'io de Psicologia, ntcndeu não 
só ús cri anças i11lcm ad as no Hospital de Nem·o
psiqu int ria fn f'antil , como também a grau de nú
m ero de adultos encaminh ados por diversas clí
.nicas para aplicação de lestes de nível m ental 
c de pcrsona lidndc. Evidencia-se assim a cola.
boração que o Ins tituto vem prestando üs nossas 
.ins tituições m édicas, para as quais os referidos. 
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testes têm a finalidade de psico-diagnóstico. Tor
nou-se 11eccssúrio aumentar a número de pessoal 
écnico destinado a ê~;te sector. Preocupado em 

p roporcivuar estúgio de cspeciHUzação a êsses 
funcionários, o Departamento de Assistência Neu
ro-Psi<Juiútrica promoveu a visita de uma turma 
ao Insti lulo de Scle~;ilo c Oricn laç.üo Profissional 
do Hio de Janeir o, lendo havido oportunidade de 
aperfeiçoamento técnico na aplicaçi.ío c inLcrprc
taçiío de p rovas de nível mental c de personali
dade . O Laboratório vem-se l.oruando cada vez 
mais eficiente . 

O movimcu to de in ternação no Hospi tal de 
Ncuro-Ps~quia lria Infantil da Capita l foi de cen
to c trill ia c nove crianças . 

Em :n de dezembro de 1\:l;)1, estavam interna
das no Hospital de Neuro-Ps!quia tria Infantil de 
Oliveira cento c :quarenta c se te cria nças . 

O Hospital Colônia de Barbacena tem inter
nados, no corrc:nlc ano, JlovcccJllos e noventa e 
se te homens c mil <1uatrocentos c se tenta c uma 
m ulhe res, ll Um to tal de dois mil, <1uatroccnlos 
c sessenta c oito. 

No Institu to Neuro-Psiquiútrico Haul Soares 
havia, em 31 de dezembro de l!JS1, {luinhculos 
c vinte c dois docn lcs, sendo duzentos c sessenta 
e seis pensionistas c duzculos c (JU a ren ta c seis 
in digcn tcs . 

Engenharia Sanitária 

O Depar tamento de Engenharia Sanitária, 
no e/ercício passado c nos primeiros meses do 
corrculc a no, mesm o car ecen do. de p essoal técni
co e de material, cumpriu excelente programa 
de realizações . Grande parte dos seus trabalhos 
corrcspoude ú coleta de dados in loco e à exe-
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cw;ãu. de proj etos de abaslecimcnlo dágua e oti
tros relativos a esgolos, o tlue exige vütgcns com, .. 
ta nlcs dcs J'uu ciouúrios a vúrios ponlos do Esta
do . 

Foram estudadas e conduídas plantas para 
a daplaçilo de prédios destinados a Centros de 
Saúde e Postos de Higiene em r1uarcnla c d nas 
cidades . 

Pr ojetou o mesmo Dcparlamcnlo, pa rdal ou 
lolalmcntc, a com;lrução ou reforma de u nidade~; 
snnitúriw;, dclcgaci<ts regionais, ]lO.'pil:tis, ma lcr
Hidadcs, pre rcntórios, m at adouros, pavilhões, 
cd ucn ndú rios, açougucs-mod[~lo, fossas digc ·to ras, 
serviços de ahuslecimcnlo dúgua, rêd cs de esgo
tos sanilúrios c outras obras de igunl im po rt ft rH.:i a, 
localizadas na Capilal e 110 inlcrior . 

Procederam-se as vistorias em u nidades S<1-

nilúrias, prevcnt órios, hcspitais, serviços dúgua c 
esgotos, ele . , hem em no se rcali:;,a ram serviços 
topogrúficos em terrenos destinados a Po ·tos de 
lJigienc, Centros de Saú d<', hospihtis, pra<_:~r s de 
L:sporles, ma tadouros e oulros . Levara.n1-se a 
e f' eito a inda cs ludos, acompanhados do respecti
vo parecer, sôb re prédics onde fun cionam uni
dades sanitárias c div ersos serviços, bem como se 
executaram orçamcutos c cspecifica<;Ões p a t·a ou-
1 ras ohra s de id r nlico relr~ vo e signiric: t<;iío. 

Com as providências tomadas nos vin·ios se
c lorcs qu e compiknt o organismo l'onsagrado a cm
p cnlw r-sc pelo levan tamen to do ín dice sa nitário 
do n osso povo, julgamos ter eonlribuído pnra que 
em futuro próximo possamos dispor de aparelh a
men to e pessoal técnico à altura d e enfrenta r as 
grandes responsabilidades de que es tão inves tidos 
c que exigem .perfeito trabalho de conjunto <~ 

nricn tação firme c segura. 



DIFUS.ÃO CULTURAL E TURISMO 

No scctor da difusão cultural c l11 rismo obscr-·· 
~ou -se illlc nsa a tivida dc dos órgüos próprios da 
administra~;ão. Infelizm ente, a s p cculim:idadcs 
da organização do nosso serviço público n ão pcr
m itiran ainda se impr imissem a êsscs órgãos a ne
ccssó ria articulação c coordenação em vista de 
um trabalho mais produtivo. 

T odavia , o govêrno do Estado p ermanece · 
a lento a êssc problema, c várias providências fo 
ram dadas no sentido de atender conveniente
Tn cnte ús necessidades da difusão cultural e do 
tu r is mo. 

Temo-nos mantido em estreito contado com 
os órgãos do govêrno f ede raL a que estão a fe tas 
essas atribuições, pt"Ocurando es ta b elece r um re
gime mais amplo de inte rcoopeni çilo, do qual 
pod erá resultar ~>cn ~>íveis benefícios paru o Es ta
do, sem criar novos ônus ü fazenda pública. 

D evo-me rei'c rir, especi almente, ú imperiosa 
n ecessida de de se estabelece r um plano de protc
~:ão a os nossos monumentos h istóricos c artisti
cos de maior valor. ..Nes te sentido, dirigi-me ús 
autoridades fede rais, s ugerindo medidas a 
se r atribuídas a o Scrvi<:o do Patrimônio Históri
co c Ar tístico Naciona l , visa n<lo tt conservação das . 
cidades colon iai s de Mi n as. 

I~; jus to qu e o Es tado part icipe das despesas 

rcs ulfu nlcs da execu<;ão da s referidas obras, para 
o qu e é nosso p cnsamen to cncamin h ar mens<:l-·-
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! (l'lll it i\ssemh1éh LegislaliYa, !'L·an do os limites . 
c a s con diçúcs dessa conlribuiçiio. 

Nil o podcri~ l , i;!; tw lmentc, o Govêr no omitir, 
nes ta ordt· m d e p t·o v i d t· nd~l s cotorelacimw das com. 
nw tl- ri a de tm·i.·mo, <l ci dad e de Belo l lo l'i zo nl e, 
hoj e l!lll :l d H:; J,i 'HtHks mc trópoies do Br asil c p a
drão d e orgulho do p ovo tn inei ro. 

Ainda qu a nd o c.·crd o ca rgo de Prefeito da 
Capital , p rcocu pa Ya-m e com a solução de um dos 
ma is im portant e: p rohl cmas d a cidade, que era 
o d: construção de um grande c 111odemo hotel 
d r· tu r ismo . 

P or m o tivo da s ituação Jinanccira da Muni
cipa lidad e, 0sse prohlcma não pôde ser en tão re
sol ' ido . Circuns lúneins even tua is protelaram até 
h o .I c a sua soluc:ão . 

( :onsid era ndo q ue no Govê rn o do Estado cabe 
grand<' p:m.:dn de rcsJ><msabilidadc 110 qu e se re
f<'rc :10 p rogresso da Capital, tom ei a deliberação 
de prolllovcr ngora a exccuç::ío d essa obra impres
cind ível . Nesse se ntido, cncan~inhei m ensagem à 
Asse mhll·üJ, pedindo autorização parn q u e fôssem 
ul i[ i;~,ados par:t êsse fim os terr enos do Estado 
e ~ · islcnlcs na P ra<:a Haul Soa res. 

Após estudos jwolongndos, verificou-se qu e o · 
tn cio m:ds viúv el d e r ealizar o cmJn·cetulim en(o 
se r ia a cons titui ção de um condomínio, do qual 
f':l!·i;l parte o Es tad o, qu e tomaria, inicia lmente, 
no i1 nóvc l co ns l ruj do úrea equi\'aleutc a o valor 
do~> te r renos a ser em u ti lizados . 

O ilustre arquiteto Oscar Niemnyer )'oi in
Clllllbido de realizar o pro j e to d a obra, <rue serú, 
na renlidadc, lllOll Imenlal e muito ir{t contribuir 
J>Hra dar a Belo Horizonte a categoria d e grnnde 
Jn e tl·ópole . P revê o proj eto a cons trução el e doi s 
l>locos, mn dêl es com cêrca de trintn pavimentos, _ 
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e o ou Lro co111 dez pn ;i 111C11 i os, inlerlig;H lo~ . No 
p ·illl e.iro híoco serú im;ialado o l!lodcmo lüLcl, 

a ll:m de peq uetws a parlamentos residenciais; 1 tO 

scgu·Hlo, ftHJcionuri'ío dlvcnms repartições públi
cas do Estado; c na úrea interm édia, constru.ir
sc-ão o Museu de Minas Gerais c uma cslução ro
doviúl'ia ú allura das p ·escntes condiçõ<'s do pro
gresso de Belo Horiz01 te . 

Sancionada a Lei 11.'·' 8rt:l, de 2G de dczcmb ·o 
de 1!);)1, qnc autorizou o (~ov('mo a proceder a 
tôdas as medidas necessú rias ú cxccw;ão dcssn 
ildciativa, fo i rcnlizuda concorrência púlllica, c 
aprovada a p roposta que reuniu !ôdas as condi
ções exigidas. O co11corrente escolhido jú firn 1ou 
o respectivo têrmo de compromisso, d e sorte que 
as obras deverão ter início dentro de noventa dia s, 
concluindo-se 110 prazo múximo de três anos . 

Ao tornar a d ecisão de promover a execução 
dessa obra, nosso único objetivo foi servir a Belo 
IIo ·izo11 tc c uo seu povo, dotando a nossa Cnpitnl 
de um conjun to arqu itetôn ico d e concepc;ão nrro
j uda, grande hclcz:~ c incgúvel utilidade, q IC re
presenta a solw;ão s imultftJJca de vários problc
mns de intcrêsse para o E s tado c a eid ndc, cmno 
s ·jam o da lwhilac;ão, os do hotel, os do museu 
d e arte c de histórin, os <1~1 es tação ro<loviúria c 
os r clul.ivos a sede própria p arn as r e pa rtições p ú
bli cas es taduais . 

Imprensa Oficial 

Na lVTensagcm do ano passado, apontamos as 
ralhas de qu e se ressentem as alividadcs da Im
prensa Oficial. 

Per sis tindo ainda as dificuldades resultantes 
da deficiência do maquinário, antigo c já d es-
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Wlstaclo , acre:;cidas da fa lla de melhor ins ta la
c;Ju dos se rv ic; os d e ordc!ll técnica, j ú ~e acha em 
estudos um plano de reforma ge ral do estuhdc
cimcnto de que scHlprc se orgullwrmn ns ;n·tes 
grúficas em .Minas. 

De m da v~1lcrú. no cntnnto, essa reforma, se, 
nlt' lll do rcapnrdlwmcnto das oficinas, nilo se 
cuidu r da ins ta l:H:il o do maqu iná rio em edifício 
que ~1p rcsclltc condições ad equ adas :\ natu reza 
dos serviços in dw;lriuis a cargo da h p rensa O fi
cia l. 

Enquan to se cogita cb soluc:iio dcfin i liva dos 
prohlcrnDs c! o cstnbclccimcuto, cl:mprc amp:.H·ar 
por todos os ml'ios a norma lida d e dos se rviços 
atuai::;, cspccinlmcntc cs do depnrU mento do 
'·.:\IiiHW Gerai~>", cujn retati ·a in prcssora, insta
l:td<l em 1912, quando a liragcm do jornal não ia 
nlc''m <ll' dez mil c.·c'mphlrP:-; d<' ~~ n 10 pÚ'2;inas, 

coni in\!a a im!'rimir n úr.:.;:i.o o!'ícin l d o Estado, 
tir<liHlo a tnnlmcntc trinta c ci nco mil exempla

r es de :w púginn s . 
Tn~s novas múquinas linotipo c ou tras t an

lus "a d drcsso:~rapl!s" .i :'t fornm ins taladas, em 
con di c_·Õe'> d e Jlldhorn r os seniço<> d" composição 
(' expcdic:iio d o jornal. 

A secção d<' "Folo-1\Ieefmica", .iú aparelhad a 
co 111 o mais modnno maquinúrio, cl cvc rú funcio
na r dl'ntrn ck breves dia'; . A sua montagem, fei ta 
sol> a dircç·iío de l {~cnicos da Tmprcnsa Nacional , 

de rceon hceida cupacic adc. veio pr ee ncher enor

me falha nos servic,·os da Imprensa Oficial. p ois 
nü o n wis ter :' o F.slado d e reco rre r a estabeleci

men tos pa r ticulares para a feitura ele mapas e 

,out ros lrDha lhos de cspeciulid<H c daquc1a secção . 
Apesa r dns dWculdndcs jú i n d icadas, não 

d eixa o cs !abrlccimcn to el e n lcndcl' sa ti s l'a tà ria-
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m e nte ús ex igências do e.· pcdi ent e oficial do Fs
tado, como lmnhém ú rotina das e ncomendas 
parti culares. 

Cumpre nol:tr, l"inalm e nll' , qu e as defiei!~n

cias Lécnieas da Imprensa Ot'i cial não a L t~ nl im

p edido de conserva r-se fiel ils suus t rndiçiíes, 
se nd o a ind a eons ide rúvcis os se rviços q ue, so b 

YÚl'Íos uspecios, eon tintw a prestar ú cullurn 
m in eira. 

Radiodifusão 

Inte ressado em d a r a o Se rviço de Hadiodif u·· 
são e fic iência eondizcnle com o 11ível cultnrnl 

do Estado, o Govêrno d eterminou medidas que 
tornem mais opcra nle a ação da R{tdio I n confi

dência, hoj c si tu a da entre os principa is i nst ru
mentos de i ncen l i v o c di vulgaçuo da cultura 
mineira. 

Foi hú p(J I Jt(J inaugt~rado um transmissor 
portúti l, com rmdas mt'· di~ts c ctn·tas, dest in ado a 

repor!~ g!'Hs n:lernas. E den t ro em brev(• serú 

instnlada a nova esüu;i:ío lrans llli ssor:t , de ;)O 
Jd lowalls nu an tena, c qu e virú equ iparar a Húdio 
I n con fid ência às emisso ras de mais alta potên-

. cüt do País. 

Arquivo Público Mineiro 

Foi r eorga nizada c grandem ente enri qu ecida 

a secção d e Iconografia com numerosas có pias fo
to.or:'tri cas de pe rsonalidades da uossa Histó ria, 
ohlidns em instituições do Hio de Ja n eiro, c 

·oulrns feita s d .irelam cn lc de monum e n tos a rlí '> li

·t.:Os d e antiga s c idad es lllin eiras. 
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A Hclllc ro lcca teve as suas coleções de 
jomais C l'C rjs [as ~l lTesci d as d e JlOVO S C precio
SOS ele me ntos. Du rante o ano de 1051, visi taram 
n Arquivo Público Minei ro 828 pessoa s, em con
su ll as aos seus cód ices c periúdicos . 

Ainda nl'ssc pe ríodo, cn excursões p edagó
g icas com fina l idades cultura is c cívicns. foi visi
tado por a lgumas classes d e escolares d e cs tnhc
lccimcntos d e ensino, acompan h adas pelns rcs
peelivas professtlras. 

Departamento Estadual (le Informações 

<)rgi:ío incumbidt>, ao m esmo tempo, da ccn
~-;u ra de diversões públic~ s c da divulgação c pro
pngandu das at rações tudsticas do Es lado, o Dc
pn rtamen f, > Es I a dual d e I n forma çrícs vem exe r

cendo as suas ativi<htdcs com inegúYcl proveito 
p:t ·a a a dmin isl raçã o . Não Ps lú, porém, apare
Jlwdo, como fôra de deseja r, pnrn desem t>enhar 

caba lmcntt.: as fuwJíes a êlc atribuídas p e lo de
c rt'fo-lci que o organizou . l~~ pensamento do Go
vêrno, como .i ú comun iquci a essa Assemhléi~1, 

:1 rlic tJiar em um só depa rtamento especializado 
os d i versos se rviços r efcren les ú d i fusilo cultural 
e ao l t1rismo, de ma n eira q u e a dquiram o d in a lll is

mo e <I <'fieiênci~t qu e a dispersão de es rorços não 
Jh es íêrn permitido apresen tar . 

All·m de nut ras in iciativas d e a cen tuada im 
p orí :1ncüt, o Dcpnrl amcnlo Es lndnal de Informa

ções anun cia para o fh n dl~slc a no uma gran de 
cxpo~;ição de fotog ra fias das cidades his tóricas c 

d as es l:'l!l cbs h idrominerais do Esta do. Essa 
cx posiçil o se rú r ea liza da n i:ío só em Belo Hori

zont e, m:ts t:nnbém em outras capitais do País . 
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Departamento Estadual de Edatbt:ca 

' Desobrigando--se' das tarefa s que lh e ineum-
he m , por fôrça da Conven<:ão Nacional de Esta
lís lica , fi r lll a d a pelo nosso Es tado com a União e 
demais unidades federadas, atravessou o Depar
lamc nln Estadual de Estathtica, ern 19;)1. pe ríodo 
d e fecundo labor. 

Para levar :1 cabo os leva ntamen tos Humé
I'Í C()s qu e retrntam fielmente ns condições de vida 
do povo c rla te rra mineira, não pouparam esfor
<;o:; os (trgãos que integram o sistema estatístico 
c ~ taclual , procur:mdo dar perfeita execução ús 
campanha .· estatísticas do plano nacional, bem 
co rno vú r ios inqué ritos de ftmbito regional. Em 
i n tima conexão com a direção nacional do Insti
tl!lo Brasi leiro d e Geografia c E statística, com a 
fn :: pc loria Regional de Estatística Mun icipal , em 
Belo Hor izo nte. e com as i\gtncias Municipais d e 
Estat ís licns csp:dh~HI: t s por todo o lcrritr'n·io de 

nosso Esl<1do, onde se fa zem a coleta de dados 

dos inq n(·ritos, tem podido o Dcpu rtmnc nto rca
]i;t;ur a ta refa q11C !!te(' at ribuída , c riticando, apll 
rando e dinilga1Jdo dados inl'orlllalivos rccbma
dos pelos poderes públi cos c por entida d es pHr!i
Cll laJ -es . 

1\s difi culd<Hics naturais pertinentes ú exe
cução dos lralwlhos cs!atís ticos acarretam por 
vê,.cs retardamen to n as apurações do órgão 
central , im pedin do a d ivulgaçfío dos rcsullad ,s 
dos inqu éritos com a estrita a tualidade qu e l'ôra 
de d eseja r. Mrorosa, mas incessantemente, vrm 
scudo afas tados os obstúculos ma is sérios, desta
cando-se dentre êlcs n descoul'im1<;a com que gr:m

dc parte de nossn populaeilo rurnl rccche ao·en-. .,.., 

te de estntíslica c os questionários a preencher. N a 



vncl :tde, j ú t! hem nw is a t1 inwdora a s ilu a cJí o nos 
din s qtH' cori'C ill. :\f:t i(!r c nwis fra nca rcccpti
vid:Hic n~m lendo os lr:dwl h os e~; !n t í s ti cos, fato 
l'~iSl' cl t·eotTl' tJt e de UI 1 tudhor conhec im ento ·de 
Sl 'l lS \' l'l'd :HJt.iros i' i11s C de S\lêl Í !l l!H ' J 'Ío~;;t lll'CeS
si d :ll il' . ,\ L'scnssL 'Z d e papel para impressão 
t·on s! illli lmn h{·m st'·rio l'n lra\T ,·, diYL!Iga cJío <le 
l r:ll> ::ihos t'Sfll'einli~::<~dos <' d:· r vcon ht· c ido valor 
Ílll'ü! 'J 'l:I ÍÍ\'(j . 

).'m nwio de l!f)l t•dil ou o Departame nto o 
",\t :I!Ú rio Es tatíslico d l' \l inas (; erais - Ano de 

I D.í() ·, ohrn vt>l unws<l t' rcposi tó rio de jHJ rllH' Il ori
z:Hl:t s in J'o r lnacJ)(':, sóhre lodos os ÍllCjlll'l'Ííos Jev;l
do:' :1 <· l'c•i to pL·l:J I'L ' J>al'! i ~Jio , d l'sblcan do-se os 
d::dos rdl' l't'll lt's ao censo dl'nwg t·úfico de 1Uf>O, 
pot· llll lllicípios l' di:-; lr ilos, ;~os Cl'llsos :lgricola, 
indtt•:trüll t' eonH·rcin l. l'innnc:as públicas, situa
t::l:; cllllur:d, llll'Íos d e !runsporll', vias de co nm-
11 i c <l t'í-li'S, m· J ,. i 11ll' 111 o !nu H.: ;'trio, tnl'l h o r a m cnlos 

l !i lwno!', eu radl' riza c;iio de [t'JTitórie:, clinwlologia, 
mt·ios d t· h osp<'dagcm, cac1n s lro p rofi ss ional c 
nu t r os. 

Fn l'e ix<llldo vnl io:-.;ts illl'o rm:tt; rlcs st>!>n' ns cs
tnlw lt•cinH'Il los de nss isí<~ n c ia hos pitalar do Esta
do, l'or:nn p uhl icndos doi s volum es, r cl'c r cnlc o 
prit n ·im <to pe r íodo de Hl:l!) n l! l-Hi e o úlfimo 

:!os :~nos de 1!1-17 e l!l -- 1 ~. Truhallw minucioso, 
l'<trtHill Ctlt t• ilustrado com gráficos c fo tografias, 
con tt'·n1 {•s le t'lltitno, c tn sua part e fin al, ~t n úlise 

colll p:tra I iva d:~ p osição ele nosso Estado em face 
das d ema is unidad l•s J'cd e t·a tivas. 

Continua a ser editado o "Bole tim d o D e

pa rlam ento Es laclual de Estalís li ca", do qual 
saí ram ú luz três llÚlllcros no último ano. 

O "In formado r Eslalísf.ico" , JHlhlica<Jío m cn
s;tl e qtH' divulg:t d t' maneira su ci tll a os dados 
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mais rece nt es, tem sido impresso r cgularrncntc, 
com swt liragc 111 dia a dia nwis elevada, e'm 
razi:ío do interêssc que vem su scitando da parte 
do púhlico; como matéria para essa publicação, 
fo i preparada cê rca de uma cen tena de estudos 
especiais d e ordem estatística c eco nômica, a lém 
de 11olícias div ersas. 

Foi ta mbém publicada a "Sinopse do Muni
dpio d e Mar de Espanha", comemorat iva do cen~ 
1cnúri o de f'undaçi'ío daquclH próspera comuna 
mineira. 

Outro trabalho entregue ao púhlico, em nova 
edição, foi o "Prontuúrio Geral da Divisilo .Judi
ciúria c Adminis trati va do Estado", contendo a 
rclaçüo das comarcas c lllllni cí pios mineiros, d e 
acô rdo co m a di visão em vigor para o quiuqüênio 
1949-HJ;)3, c uma lista geral, por o rdem alfah é lica, 
<le lodos os 1.10~ distritos qu e compõem o quadro 
territorial d e nosso Estado, com n dcsign:tçilo elos 
muni cí pios L' com a rcas a que pcrtl'nccm. 

Formn .igu a lm ente publi ca das vú rias sc p n
ratus, c lllrc elas as re f' crc ntcs ú populiu;uo do 
Estudo, CO ilfornlc o Hccc nsl'anw nt o d e ID!)O, c 
ú sit ll~t ~· ti o cCOIIÔmicu d l' Minas no n1 cs nlo pcrio

do. !\ pri1n cira C0 11tém inl'o nmH;õcs sôbrc o ercs
ci lll (' !l{ o dc 1nog rúf'ico do Es tado e d e Belo llori

zoutc , L'lll l'a t:L' dos rece nsea mentos gerais rcali
zados L'lll 1872, 1 RDO, lDOO, 1 !)20, ·t !l40 c ·t !)!)(); di scri

minu<; tt () da popuht<;ão scg11ndo a s zonas l'i sio
grúl'icas; populn<;ão r cccns cada do Es tado dis
crirnin ~tdanlcn l e por municípios c di s tril os c p e las 
ZOJHIS urha ll<l , s ulwrlwn a e rural , com o r esp ec

tivo núme ro d e pré dios ; ês tcs dados r evelam a 

exis tê nd:1 em Minas de uma popula ção rural to
lalizada e m !>.4~18.8()8 lwhilanlcs, ou sejam 
()!),fi09,; do lolal do Estudo, pnra urna popul:t<;ão 
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urbana e su hurbmw de 2.:~!l0.92-t, ou sejam 
30,GOr,tc. A segunda se parata cnfcixa dados in
formativos sôbrc nútn e ro de propriedades agrí
colas por municípios, ú rea cu !ti vada, quau tida de, 
rendi111cnlo m(,dio c va lor da produção agrícola , 
qunntidadc c valo r dos rebanhos, gndo abatido, 
quantidade c valor da produc_·ão ext rativa mine
ral c 1·ege tal , indús tria de elcl ricida clc, indústrias 
meUdúrgicns e {uednicas, indústrias de trnns
forma(:ão, indústrias thdeis. indústrias ele produ
tos alimcn tíci os, etc. 

Crrr;t de 20.000 exempla res d essas diversas 
publicações foram distribuídos no d eco rrer do úl
tim o nno, t:o m o aumento d e m<lis de :LOOO 
t'Xl' mplarC's em relação no uno anterior . 

Dl'\'l'I'Ú sn dnd<t it pulJli c idndc, e n1 breve. 

llCY <t edição do "' Dic ionúrio Toprmhn it:o'', jú 
altwl iz<tdo em i'<tl'L' d<t divisüo territorial Yige nte . 

Ne'ill' !rahallto, al{'m dos elementos registrados 

na s l'di(:ôcs anterio res. tais com o subordina ção 
ad tn inistrntiv<t, nútn ero d e eas<ts, distúucia a sede 
munit.:ipal c distrital, fi g11.r<trú ainda va liosa in
dit:;u:i'io relativa :\ cs taçi'io rcrroviúria de qu e se 

sent' cada lo calidade. co lll <1 respectiva distúncia. 
O voll!mc ll'rú por cerlo a 111nior aceitaçi'ío, pois 
ve tn se nd o in s islent('lll Cnt e r c('l mwHlo pelos inle
ress;ldos. 

O D e partant cn lo es pera pode r publicar, êsle 
ano ou 11 0 decorn'r <k 1~):):~. diversos ou tros lt·aha

lhos. desbtc<mdo-sc e ntre l~ l cs o "Anuúrio Estatísti
co do Estado -- 1~);)1 ", as no vas edições das "Tú

Jnws ltin e rúrias" c do "fndi ca d or das Principais 

<\ ut oridades do Eta do", o terceiro volume sôbr c a 
a ssis tência hospitalar, relativo aos anos de 1D4D c 
·19:)0, e o "Prou luúrio Al faht'1i co da s Estações 

• 



Ferroviúrins", lodos <~ ll' s agllal'<lados coil1 o nwior 
interêsse. 

Neste sector de atividades, examina iguahnen
te o Departmnento a possibilidade de editar em 
futuro prúximo puhlica<.;.ões outras, também de· 
gra nde atualidade e valia, tais eonw o " Indicador 
das Pri ncipais Oconências Mi nerais do Estado", 
o "Prontuú r io das Qne<las Dágua Existentes em 
Minas" e o "Dicionú rio Topouini.ico ·dos Aciden
tes Gcogrút'icos 11 0 Terril<'>rio Mine iro", cujüs 
csho<.;os c pbnos jú Sl' <'ncontrarn em fase 
adiantada. 

Os serviços de es la tística militar decorrem em 
perfeita JJormali<lade, disciplinados pelo "plano 
de atividades mínimas" organizado pelo Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística c aprova
do pelas autoridades militares: soh cu.ia super
visão foi elabora do . 

.Jú e::;tão sendo recebidos ~~ suhmcti<los ú críti
ca os qt tes liouúrios da /Vf Camp:111ha Estatística 
Nacional, com os da<los inform;llivos rdn('ntes 
ao a no de Hl:l1, espe rutHio a rl'padição poder 
aprese n tar em breve Ós seus resullados, com o 
que ate nderú ús disposi<.;ões do Co tl \'ênio Nacio
nal de Estalíslicn. 

P retend e o Deparlamen lo el e Esln líslica estu
dar c sugerit· medidas para completar c aper rei
çoar ulgllns dos inq ll t~ r ilos cm ·uso, a fim de que 
possnm di spor os poderes públicos, uo momento 
em qu e dêlcs n ecess item, de dados com pletos, 
precisos c atuais sôhre questões tais como us do 
custo de vid u, escoa mento da produ<.;i:ío, movimen
to comercial, apcrfciçomllcnto de 1)lanos sôbre 
locn lizuc;ilo de cen trais elétri cas c campos de 
pouso, ,lançamento de rodovias-tronco, abastcei
rncnto elas popula<.;Ões c aspectos da si tuação eco-
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n ômiea em ge ra l, orgn n izmulo-os c sistem atizan
do-os d iscri nlinadn m cu lc pelas zon as fi siogr úfi
cas em que se d ivid e o territór io m in eiro . 

Na condução do E s tado moderno, cuja esfe
r a dl' ~H,: il o se am plia ca da vez mai s, ob j etivando 
a ssegura r a f el icid <Hle colet iva c o b em-esta r so
cial, cumpre aos r espon súvcis pela or icnta<;uo dos 
negúcios públi cos conh ecer. em tod os os seus as
p cctr:s, ca da u m dos fl' nômc'n os qn c i nl cress::nn 
ao home m l' ~\ terra. 

E is por qu e es tam os decid idos a dar apoio 
no D<'pa rt am ento Estadwll de Es tnlí st ica , pro por
cionand o-lh t' meios Ltdequ ad os p:wa q u e se dcsin
cum ha cLllwl me nte de sua im porta n te larcfn . 

Estâncias hidrominerais 

Por in ll' rm(, dio da DiYi<io de Esti\n cia s 

Hidrom i n t ' r~t i s, continua o D epa rt a m e nto de Fo
mento l nd us l ria l Ll exerce r a fi scal iza çã o dos ser
viços hi d romi nerais c lcrnwis d o Es tado . 

Em A ra xú, reorga niznrn m -sc os se rviços 
a dmi n i s lr~ ll i vos do G rm Hi e Hotel e de suas termas . 
O Hold Húd io es lú passa ndo po r gra n des rcfor
'lllaS, a f im d e que ] H lsS ~l aknd cr plena mente às 
s u as final i(l:J des . E es t:io sen do ativa dos os t r a
b alh os de lopog ra fi a do Ba rreiro, para m elh or 
delimita ção da á rea de p ro teçã o das fontes . 

A freqüên cia de hósp edes do Grau de H otel 
d e An1xú ul tr apasson , em 1\!:11 , a cil"ra de .. . . 
50 .000 diú ri as. 

Os Ser viços T ermais d e P oços d e Caldn s têm 
corrcspondido aos seus a llos obj etivos. Já se 
providen ciou a subslilui<;ão das caldeiras an tigas, 
instaladas em 1 !12D, p or outras m odern as, a limen
tadas a úleo c ru , e a cons trução el e um d ep ósito 
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subtcrrfmeo de conc reto amwdo, com capacidade 
para Jfi.OOO quilos de óleo . 

As obras de m elh ora tn ento do Parqu e de 
Caxambu, consta ntes da renovação do contrato 
de arredamenlo assinado crn 104(), só agora fica
rão prontas. 

A fiscalizaçi'ío prevista no contrato estú se nd o 
feita com o maior ri gor. 

Com a colaboração do fu sti luto de Tecnolo
gia Indus trial, foram r ea Uzadas análises de tôdas 
as ron tes. 

As ohras de proteção do edifício do Casino 
de Lambari têm tido prosseguimento. 

As de construção do Balcneúrio c do Engar
rafamento, que haviam sido paralisadas, serão 
reinicia das ês te ano . 

Pelo Decreto 3. GGl, de 15 de dezembro de 
1\);}l , fo ram declarados d e utilidade pública , pa ra 
o fim d e dcsapropria<:ão, terrenos c bcnl'eilorias 
·consideradas ncccssú rias <'t p rolc<:ão dus fontes 
c ao descnvolvimeulo do parque de úguas 
minera is. 

Foi feita c rcnova(;i'ío do con trato de urrcn
clamculo das fc nles de Pocinhos do Hio Verde, 
procunmdo dar-se cunh o nilidamcnlc científico 
ao uso daquelas úgwts sulfurosa s. 

O Balncúrio cs 1<'1 em fa se de a ca h amento c 

contnrú com aparclhagcn1 neecssú r ia pa r a se con
seguir o rnú ximo de <tprovcil<1mcnlo do valor te
rapêutico das úguas. 

Quanto ú freqüê ncia de uquúticos, us cstfm
cias do Estado apresentam índices sa tisfatórios. , 
A frcqi.iêlleia de Poços de Caldas foi a mais ele
vada do último qüinqüênio, ou se .i a de 42 .019 
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pessoas, con Ira ~9. l~8 em 1950, 27 . 950 em 1949, 
~(). 740 em 1 D48, c 31.150 em 1947. 

O m es mo ocorreu em Caxambu . 
A ex portação de úguas minerais atingiu, 

também, em 1H51, a cifras jamais alcançadas no 
último qüinqüên io, numa p rogressão bastante 
a nirnn dor a . 

Feira Permanente de Amostras 

Em 1\):)1, n Feira Permanente de Amostras 
contou com 40 mostruúrios de indústrias p esadas 
c 74 mostruúrios d e indústri.as leves, nlém de 21 
vitrinas fix :l s c mr)vcis, com mostruários de teci-· 
dos em ge ral , cal.<;a dos perfumaria , produtos 
químicos c bebida s . 

P rocu rando centr alizar os ser viços afetos à 
Feira. fo i lwi xada pelo Sccrc túrio da Agricultura 
<t Por taria n." 185, de dezembro de 1!)51, unifí
cmdo-os so b um a d i'rctoria . 

Espe ra-se que, em conseq üência dessa m edi
da c de ou lr:ls tend ent es ú renova<;uo de se us am
bientes, venha :1 Fe ira Perm::mcntc de Amostras 
a ntrai 1· nwio1· númer o de ex positores e fre
qüentadores. 

Diretoria de Esportes 

Em nossa primei ra Mensagem à Assembléia 
Lcgis ln ti va, fi ze m os refer ência a m edidas toma
dns no sentido de ampliar e sistematizar os ser
vi ç·os destinados ao dese nvolvimento da educação 

fí sica n o Es tado . 
A tento à ev idência d e que a prútica do es

porle é ind ispensúvcl ao ap rimoramento cugêni
co da juventude, d etermin amos providên cias que 
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visam II <lO so ~~ êsse objcliYo, nws também a pres · 
tigiar a pn·scnça de .Mi ii:J s 11 o ccnúrio esportivo 
do P<Iís. 

i\u lorizci , a~;sim, a CO llslruçào de praç.as de 
esportes uas ci d<Id cs de A r~u:l!aí, Bmnlluí, B~1 ruo 

de .Cocais, Bocaiuva, Cara!inga, Conselheiro La
fa ie!c, Guanlliics, ll<q>ccel'icn, Machado, 1\fuzamhi
lJh o, Pit ~In:!;uí, Prala, Hio Branco, H.io Novo, Hio 
Pomba, S~IIl tn Luzia , SêtTO, Teól'ilo O ton i e Três 
ConH:{ícs, .iú c.-ta nd() concluídos os respectivos es
tudos e pro .i e los, ·assim como reservados os rc
curscs l'imuleciros para a su a prúxima execução. 

No memento, acrescentando l!ma rel'er ência 
de desléH {li C ú paisagem urbanística do interior de 
Minas, .i<'1 t.'sf :lo sendo cons~ruíd:1s as praças de 
esportes de Alre1 as, Bocaiu\'a, Canmgoln, Cala
guases, Curve lo, ltn pecerica, L eopoldina, Ouro 
Prêlo, Vi::;conde do H.io Branco, Hio Pomba, Sa
bará c S:ío Sebas tião do Paraíso . 

Dando cllmprimcnlo u di s posi(,'ilo <lc lei fe
deral , del e rminoin os, por oulm ludo, a organi
zação do Consl'lho Hegionnl de Desportos, cuja 
alividadc iem contribuído ~; c n slvcl ncntc J>ar~l o 
descn•m lviml' nlo do esporte em 'Mj nas Ger::üs. 

Oulra iiticiativa qu e documenta a nossa preo
CUJW<,:ilo de ampara r e jnccnli\'ar a prúlica cs
po rl.iv;l, cs l:' na cria<: i'ío da Escola de 1•,< uc~tçfío 
FísÍCil do Estado, em conformidade com :1 leg is
lação federal. Minas ({cr uis, nesse particular, 
ganha mais lim cstuh clcc im enlo de e nsino espe
ciali zado, pois n Fscola de Educa~;ilo Física, a tra
vés de seus cursos d<' :Yicdicinn Especinlizada, de 
Técnjca Dcsp<; rti va, 1le Educação Física Jn fantjJ, 
de Massagem Especializa da c do Curso Superior 
de E du ca(,'::Ío Fisicn , es larú fo rmando, muilo em 
breve, uma equip e de professôres de educação 
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fí sica , aplos a disseJ1 1inar os conhecimentos 
adqu i ridm>, com os mais proveitosos r esultados 
pur~ 1 u ('d11 cw;i"ío integ ral da juvcBtude . 

As n ul ~1s da Escoln dl' Educuc:fío Fís ica .·i"to 
r ealizadas na sc;dc .do Mi na s T êu is Cluhe c 110 De
parlmllcn lo de 1nslriJ(:i\o da Polícia l\fililar, onde 
se nclw c 111 c m1 elw;i\o a pista de atletismo, tiío 
ansiosa!llL'nl c n•cl:!ruada pelos intcrêsscs espor
ti vos de i\l in as. 

A JWr d0s les cm pr!'L' lHiim cn los, dclenni n H
mos a inda U)sscm alcnd icb s as necessicbdes mais 
:inadiú\'cis d ns :t"sociac:õcs amadoris ta s, que se 
contam ~ts Cl'Jllenas em lodo o Es lndo, através da 
concessão de pctJllCilOS -au x íli os e subvenções, com 
o Ulllllcnto desta s últimas. 

Eslamns ce r!os d l' que outras r calizal;Õcs 
podcruo SL' I' :w unciadas dentro de pouco tempo, 
tão logo cl:egHl'lll ús nossa ~ ; mitos os estudos que 
se procc~: s~nn 110 mou1cnto, visand o a nmplinr os 
estímul o·-; que o GoY<~mo vem assegur:mdo ao 

t'sporll' mineiro. 
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FUNCIONALiSMO PúBLICO 

Desde que assumimos o Govêrno do Estado 
tivemos a séria preocupação de dar remédio pron
to, c tanto tttwnlo possível efi caz, ú crise cconô
mka que alingia, dada a exigüidade dos venci
mentos, a digna classe do funcionalismo do Es
tado. Constituiu uma r ealidade lamentável a 
parca remuneração do trabalho dos servidores, 
em fun ção da onda altista de salúrios c preços, 
provocando desa justc de graves crcitos para .a 
es tabilidade cconôrnica da digna classe . A per
da do valor aquisitivo da moeda c seus conse
qüentes reflexos no mecanisrno de preços, cmn 
a progressiva clcvaç.uo do custo de vida, vinham 
colocando o trabnlho dos servidores do Es lado 
em 11 Ívcl depreciativo, fixa ndo par a os mesmos 
uma siluação econômica realmente ma rg;.nal c 
insustcntúvcl . 

Alé.n1 disso, sab íamos bem ·q uc niio pede exis
tir economia financeira prod utiva c útil sem a 
ind ispensável orgn nização administrati va fi rma da 
em súlida base técnica c estrutu rada den tro dos 
prin d pics da rnodcrna ciôncia da administração . 
O cs túgio de progresso que atravessamos é, sem 
dúvida, um processo de passagem do sistema me
nos pcr[eilo para outro, mais complexo c mais 
perfeito, capaz de fornecer ao Estado -os meios 
suficien tes para nti ngir seu objetivo múximo cul
tural c de civilização. Tal processo de meios 
só scrú efi ciente, no sen tido de possibiltar tais 
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fins, com os serviços públkos bem hierarquizados 
c os l[nadros funcionais bem estru turados cienti
ficamente. O estímulo l{Ue represe ntaria para o 
fu nciomdismo a rees truturação dos seus quadros 
re fl etir-se-ia de forma benéfica ua administração 
geral . 

Não nos n:stava dúvida, pois, sôbre ·quais os 
anseio: do f uncionalismo. do Estado em relação a 
essas duas formas de ob te rem melhores condições 
de vida, sabendo-as ansiosa m ente reiviudicadas ~' 

conh ecendo diretamente os processos para solu
cionú-.las. Tralava-sc, porém, de matéria que 
requeria do poder público, cmno frisamos n.a 
m en!:mgem anterior, se renidad e e reali smo no exa
me, lendo em vista as condições especialíssimas 
do problema c necess itando ter sempre em mente 
a extensão do gasto que a solw:uo provocaria, em 
ccut' ron lo com as disponi bilidades do Tesouro. 

Temo~_;, agora, a grata satisfação do cumpri
m ento <i <l promessa fei ta <[Uando (lo r einício dos 
trabalho: dessa Egrégia Assembléia no ano pas
sado, con1 a in iciativa e san<; ão da Lei t l.'' 8G8, de 
~\) de dezembro de 1\);)1, pela qu al foram r eestru
turados os ·quadros do funcionali smo civil do 
Esludo c rcaj us ladcs, dentro do critéri o realís
Li co anunciado, os vc11cimen tos, salúrios e pro
ventos dos se rvi dores . 

O trabalh o clahorado pelo Departamento de 
Administração Geral, a quem rendemos as nos7 
sas homenagens pelo es fôrço exaustivo e pela 
prol'iciência demonstrada na tare fa, tornou possí
vel a sistematização do organismo administrativo 
do Estado em um quadro ún ico de servidoTes, re
compondo a desordenada n1úqui\H1 em pontos de 
excepcionnl impor lfwcia pa ra a boa execução dos 
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'Servi ~cs, como s < ~jam o sis lcma das carreiras, com 
padrÕ<'S de \T ncimen tos unil'ormíz:tdos para 
as técnicas, de índice un i versi lá rio, bem cmno a 
solução <lo p roblema das cltdias, pela insti tuição 
das hm<;.ões gralil"icadas, e a corporil'icação, 11a lei, 
·de um verd adeiro cadaslro formal, que possibi
Jitarú, j(l agora , a l'eitura do cadastro discrimi
uativo, de utilidade inest imúvd para a adminis 
tração l'ina nccira. 

O plano elaborado pelo D . A . <i .. inclui a 
forma ção de carreiras, cujas ~anllt gcns podem 
ser assim sintetizadas : 

a) racionalização e ~; implifi cação das de
mons trações de cnrgos c níveis de r emuneração; 

h) m.clhores perspectivas de acesso aos fun
cionários, es timulando-os em benefício do servi
ço, c premiando-lhes o esfôrço e a dedicação ; 

c) maior atrativo dos cargos pelos cantlida
los a ingresso no serviço público, possihililando 
recrutamento de pesso~tl nwis <Jualificado. 

A classificaçuo feila nuo signirica rú , em al>so
lulo, a es lagna<.;ão do ~quadro dos fun cioná rios . 
Ela cous tilui a base, o pon lo de parlida das mo
dificações <illc se fizerem n ecessárias c [orncce 
ao a dministrador visão puuor~unica das condi
ções c.m que se cnconiram, em dado momento, 
todos os fun cionúrios públicos . Fa<.:ilila a ado
ção -de qual<illCr <li rctriz 110 <tu c a [ela ao pessoal, 
pois demonstra a situação uniforrnc dos servi
dores c a relação cxis Lente entre os níveis de 
vencimentos dos cargos públicos. 

Considerando-se a envergadura da medida 
e a sua significação imediata, o vulto das despe
sas ocasionadas pela sua execução é modesto,, 
,a tin gindo um Lotal de Cr$ 34.700.000,00 nos pri-
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me1rus anos . Tal cifra representa, em dados 
reais, cêrca de 5% de acréscimo sôhrc u volume 
geral da despesa '<lue o Estado tem com o pes
soal , sendo de se nota r, porhn , q ne o mdodo 
adota do nu cons litui<~ão dos quadros, deixando 
nwrgcm de cargos excedentes, a sercJn supres
sos paulatiumncnte, possibilita ima gin ar-se qu e 
o a cr (·scim o de despesa scrú sensivelmente re
duzido logo nas primeiras promoções, que se 
r caliza ri'í o co1no conscqiiôncia do llOYo ,q uadro . 

Com a !arda cmnprida, no sentido de al
calH;a r melhores r csnllados na cxecu çi'ío dos ser
vi<;os públicos, procur amos cntiio, na opor tuni
dade, dar sollJ(;i"IO ao comp romisso :~ ssum ido pa
ra cem o l'nncionalism o <1ua nlo à melhoria de 
suas vantagens cco n(nni cas con crc lizando n a 

m csmn lei o rca .i us lamcnio dos V<'I leimenios, sa
l úr ios c proventos dos servidores . Pura atacar 
o prc hlcma, qnc envolvia gra ves respon sabilida
des I' in n nccirns para os co l\·es públicos, p c ,' <.ll110S 

devidamente os conln 1s lcs do mal inflacio nárin, 
oriundo' do uum cnto d e salúrios, c da dit'ici l si
ltw çi'i o vivida pelos sc rvidc rcs em ra ú ío da parca 
rt'Illl nw r:H;i'ío paga pdo seu t r :d w l h o. 

Co ii vr•,II e idos dn IH' Ct'ssid :t de c d a j us lit;a do 
<tLIIll Cil lo, II ii o 11 os d eixamos d cscoroço:tr pelas 
dificuld a d es de or de n1 f1 n:111eeirn, ( l\I C r cprcsen
ln Yaiil , sem dúvida , sério úhice à iniciativa. 

Dispos tos, coino es lú vnmos, a rea liza r obr as 
d e ca rú tcr reprodutivo, cujm; efeitos para a me~ 

lhoria dn nrr<'cad nç :lo llêl O se l'nriam esperar, 

dclihe r:nnos conceder o num enl.o nos funcioná
rios, n:t segu inte base IÜ % sôhrc a primeira 
parcela de mil. cruzeiros do vencim ento ; 30 % 
s(>hrc n s<'gunda p:lrecla , de mil n do is mil cru·-
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zciros; e 20 '/o sôhre a te rcei ra parcd n de dois 
mH a três mil cruzeiros o A tend endo ao pesado 
ônus qu e o au m e nto iriu trazer para a recei ta 
pública , o h e nel'ício foi · concedido e n1 duas eta
pas : metade do nwnento a v igornr ~~ p:trlir d e 
1!):)2; e :1 outra n H.: I:Hk n vigora t' :1 p:~rtir de 
1 !)!);3 o 

Nn verdade, nss1111 :1gindo, procuramos 
fazer j us tic:n no nhncg:1do l'un cion:di smo mi
neiro, an·osl:mto para isso no 0 nndorcs dificul
dades o Parn ~;e nv:dinr, cotn exatidão, o signifi
cado dl' SS <l medida, hnsl<JrÚ considerar que b;se 
foi c tlwior au m e nt o gloh:d e indiYidtwl .i<llll<lÍS 

co11eedido <lOS servidon·o 0 públicos do Estndo o E 
o Joi .i usta mcn te num:t {•poc;J de g rwves a prccn
sõcs p11ra o crúrio, s:1hido que em cnda um dos 
três exercíc ios anteriores veril icara -sc 11111 <lel i(·it 
de tiWtse trezeulos mi lhCícs de c ruze iros o E os 
b eudícios concedidos aos func :onúrios não se 

limitaram :1 pe n:t s :10 <lllllll'llfo pcrcc nlu:l l, pois f i 
zemos ques tão (k, no inl<'r{·ssc d:l jus !Í\o:l que 
lhe:; t•ra (kvidn, elevar o 11Ívd mínimo de v:'trins 
canci t·~ts, coJno, en(r(' oulr:~ s, a do professorado 
c n dos sl'rvidores dt• grúu uni ver c; i!:'trio o 

Nüo 11os seria po"sÍv (•l d:1r ai.(' IH:i'w p~lrcia l 
ao problc.ma em equa<.:ão, proeurnndo sa li .o fazer 

apenas aos reclamos do fun cionalismo civil, 

quand o as mesmas raúíes <tue justil'icarmu orca

juslmnen l.o dtlc inJ]Htnktnl-se con1 t·efnrJICÍ<t :tos 

militares. D~Hlas as ci rcunstftncias peculiares ú 
siluac;ão da classe militar, ttttc ex ig ia trablmen
to es pecial, o reajustamento de suas va n l<lgcm; 

foi oh .i elo de outra Lei, que tomou o JL" 8:>4 · 
cuja iniciativa tivem os ao mcsmooolempo cp te a do 
aumento dado aos funcionúdos civís. 
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Deve-se rcssall n r, <[lW n to aos vc ncimen tos 
dos rnililares, que seguimos a melhor técnica de 
fixação, dividindo-se crn sôldo e gra tificação de 
exercício c estabelecendo, para os infe riores, o 
regime de etapas . Em virtude de explicúvel 
lapso dessa Egrégia Asse rnbléia, o texto da lei 
deixou de fixar o qwml um da grn til'icação de exer 
cício a ser concedida aos ofi ciais. A omissão 
traria a conseqüência imediata de causar aos ofi 
ciais uma redução de ve ncimentos, em l ugnr d l' 
conceder-lhes a vantage,m econtHnica prclend id:t. 
Para evi tar o mal mair:r de~;sa omissão, q ue ni n
guém de boa fé se recusaria a ver, utilizamo-ltos 
do poder reguhtmcnlar, estahdec'~ ndo o qw1lllwn 
das gratiricaçõcs, a Ütulo precúrio, no Decreto n ." 
~Hi7D, de 10 de jat1eü·o úll imo . 

O aumcnio concedido acs mililarcs aca rreta 
um no vo e tlC:l t·go lo taL ft nuo, de cêrea de Crt ... 
55 . 0()0 . 000,00 . 

!Não poderia parnr aí :1 nossa iuicialiv:t, .\:'t 
que deveria nwrecer 110sso- cuidado, 11 ~1 opor tu 
n idade, o exame e a solw;üo dns legit imas aspi
ra~:ôes da i\l:tgistralura e do i\lin isl(Tio Púll!leo. 
Tendo, pDrH isto, a base de decisão judicial vm 
ação proposta pelo juiz Pedro Ernesto de Hczt'll

dc, organizamos nova reln çuu de \'etlCÍnll' n los. 
em Lei prúpria q ue, ildeiad:l , tomou n:t su tH;ão o 
n.'' 8;)0, c foi datada de :.w de dezem bro de 1..Y51 . 
Com essa providência demos solw:ão dcl'inilivn 
ao probl ema jurídico co11 s lilucional .iú criado (' 
procurumos da r remumT:l<Jio condigna, igual 
mente, ~ws luhoriosos servidores do Minis tério 

P úblico. 

Nesse cou j untú de medidas tomadas em L'a
vor do fun ciona]ÍSlllO não IIOS L'S ([ I ICCl'lllOS da fi s-
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..:alizu<;ão de rc 1HI:ts, organismo da Fazenda Pú
blica <LUC, desde muito, pugnava por melhoreS 
condi<;ões de vida . ,\.grada-nos ter lido a opor
tu nidade, pela Lei n.'' 8;);~, de ü d e dezembro de 
1\)51, de fazer algmna coisa ·de positivo em be
n efício d~H LLLei cs cficil'ntcs colaboradores da admi·
nislra ção. 

Tambóm é de salientar que n ão n os esque
cemos da classe dos inativos · - aposentados, re
f'orm ndos c <' lll disponibilidade, cumprindo o 
mando constitucionni contido no art. 1:\ I da 
Constituição do Estado no sentido de serem os 
provc~nlos da inatividade revistos sempre tJUe, por 
molivo <lc alteração do poder aquisitivo da moe~ 
da , se modificarem os vencimentos do pessoal 
em at ividade . A r evisão dos proventos se fê.z, 
para lodos os ina tivos, n a mesma base d o au
mento <:oncedido aos servidores em alivid<Hle. 

É profundamente agradúvel para nós poder 
iudi cnr t~lnlos e 1ãn rdcvanles vanta gt' ns trazi

d as ao l'uucional ismo c ivil c aos mili ln l' l'S, co rrcs
P OIHlc ' JHio a anse ios i nmnÚ<los das dignas c lasses. 

J~ alo de .i usli<:.a p1·oclam<.ll' o cspiri lo pt'il>lico o 
seu lido hnma nilú rio com que essa Egrt' gÍ<I Asscm
blc',ia apreciou o nssunlo, dando-lhe so lu <;iío rúpida 
e el'icicnle. 

Cuid:tn'mos de n:-w st'r p<tralis<td:l, 110 ponlo 
a que chl'gou, <l n<:.:ío do Covl-rno do Fst:Hio re
lalivamcn lc aos servidores lll'il>lieos . O lkparta~ 
m enlo de Ad l ninistr:~<Jio Geral esl:'t sl'n <i o apa
relhado, soh a nossa visão direta, pa r:t atender· 
a finalidad es <tt te se1·ão cada vez mai s proveito
sas nas relações en tre funcionários c o Estado. 
Os ~cctores da atividade daquele órgão se rão con
vcllie ll I e m ente com plctados, para heJJ !'fício dos 
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funcionários e da administra\:ão públ-ica, e o novo 
Es ta tuto dos Funcionúrios Civis e sua comple
mentação pelos regulamentos próprios criarão o 
ambiculc propicio para a melhor solução dos pro
blemas supervenien tes e para que o orga nismo 
funcional do Es tado ndt1uira solidez e racionali
zação, em um sistema bem mais perfeito. 

Belo Horizonte, 15 de junho de 1952 . 
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