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SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA: 

Quand.o assumimos o alto cargo com que nos 
distinguiu a confianç.a dos mineiros, d,esde logo 
sentimos que entre os mais imperios·os deveres 
da investidura estava o de colocar a aato
ridade de Minas ao serviço de uma grande 
causa nacional: a desmobilização dos ressenti
m entos partidários, a reintegração do espírito de 
concórdia na convivência de todos os partidos, 
a fim de se estabelecer no País a atmosfera de 
ordem e tranqüilidade indispensável à solução 
dos problemas que nos inquietavam e afl igiam . 

Não foi a. rcsponsabilidad,e do Govêrno que 
tornou visível aos noss.os olhos essa grave im~ 

posição dos interêsses do Brasil. Sempre nos 
pareceu que a consolidação do regime democrá
tico, restaurado ao preço de tantos e tão duros 
sacrifici.as, estava a 'exigir uma a titude mode
rada e prudente dos condutores da opinião brasi
leira. É claro que nunca no.s ocorreu a possibilida
de de uma revivescência dos antigos hábitos da 
política nacional, dominada em outros tempos 
pela vocaçã!> da subserviência em face do poder. 
Nunca admitimos qu'e se restaurasse entre nós 
o espetáculo das unanimidades amorfas, que, 
gerando o desalento e a descrença, comprometem 
a estrutura moral das instituições livres. Mas 
se a abdicação dos sentimentos de independência 
e autoridade dos partidos conduz à fal ência da 
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democracia, a luta extremada, o embate das 
paixões sem ideal e sem grandeza não é menos 
nocivo à saúde do regime. Eis por que sempre 
advertimos os nossos homens públicos do perigo 
de desviarem as competições partidárias para 
o plano inclinado das idiossincrasias e preven
ções de natureza pummente pessoal. 

Hoje, mais do qu'e nunca, estam.os conven
cidos de que somente o esfôrço harmônico das 
colaborações bem intencionadas pode vencer as 
resistências da crise que lutamos por superar. 
É verdade que vive o Brasil uma hora excep
cional do seu destino. O mundo se convenceu, 
afinal, de que precisa da cooperaçi'io do nosso 
País, ajudando~nos a mobilizar, em benefício de 
todos, as imensas reservas d,e riqueza acumu
ladas no solo e no subsolo desta privilegiada 
região da América. Mas antes que se ej'etive 
êsse renascimento econômico da Nação, estare
mos 'empenhados numa perigosa c.orrida de 
obstáculos, agora agravada pela crüe do nosso 
principal e quase exclusivo produto de expor
tação. 

Admitamos, porém, que essas dificuldades 
sejam inconsistentes e efêmeras, diante das lú
cidas e coi'ajosa.s medidas que o Govêrno Federal 
vem pondo em prática para restabelecer o equi
librio das fôrças de sustentação da ordem eco
nômica e fiuanceim. Ainda assim, não sabemos 
com que argumentos seria possível refutar a 
tese que vimos defendendo perante os respon~ 

sáveis pelo comportamento dos partidos. Enca
rada a situação apenas por um ângulo r avorável, 
- o do crescen~e interêsse do mundo em ajudar
nos a construir o edifício da nossa prosperidade, 
não estaremos exonerados do dever de eliminar 
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da vida pública brasileira êsses fermentos de· 
agitaçã.o e intranqiiilidad,e, que tanto tem per
turbado o ritmo de desenvolvimento da civili
zação nacional. Se o Brasil se tornou, de certo, 
tempo a esta parte, um dos alvos principais do 
espírito de iniciativa e da técnica de outras na
ções livres, é indispensável oferecermos à cola
boração dos capitais que nos procuram a garan~ 
tia de um regime de ordem, de segurança e de 
paz, fora do qual não há ,espaço para as ativida
des criadoras. 'B não pode ser em um País cons
tantemente ameaçado pela exacerbação das lu
tas partidárias que se encontre o clima indis
pensável à cooperação dos povos de alto nivel 
de educação política. Preparemo-nos pois para 
continuar a receber o influxo dessas correntes de 
interpenetração de· interêsses econômicos, que, 
resguardadas as susceptibilidades do amor-pró
prio nacional, se decidem a colaborar conosco para 
convertermos o Brasil, em futuro bastante pró
ximo, num d.os mais poderosos núcleos de ri~ 

queza e ci vilizaçêío dos tempos atuais. 

Queremos deixar bem claro que não estamos 
advogando a renúncia dos partidos às idéias e 
vrincípios inscritos em sP-us programas. r1 trégHa 
política por que nos batemos não importa numa 
vi.olação das regras d>e conduta ética dos homem 
públicos, nem subverte a dinâmica tradicional 
do regime . Muito ao contrôrio, os paise.<> de mais 
completa maturidade democrática já incorpora
ram aos seus costumes a e:rperiência dêsses 
armistícios partidários, que muitas vêzes se 
apresentam como a única salda pam as difi~ 
culdades que os .oprimiam. No Brasil, também 
não constitui novidade a rso lução que propugna
mos . E coube e::catamente a um intérprete do 
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pensamento político de Minas, em agitado perío
do das instituições monárquicas, a iniciativa de 
agrupar os dois partidos do Impéri.o em tôrno 
.de um nobre novimento de conciliaçiio, de sau
dáveis efeitos na extinção dos males que afligiam 
o País . 

Entregamos a todos os brasileiros de boa
vontade o destino da campanha 'em que se em
penham a nossa f é no futuro do Brasil e a nossa 
i 1 perturbável confiança no patriotismo dos di~ 

rigentes partidários. 

Não nos esqueçamos de que o rompimento 
da legalidade, em 1930, gerou entre os homem 
antagonismos de fundo meramente pessoal, em 
que se encontram as raízes da inquietação d.os 
nossos dias. Nada justifica que perd1.wem os 
ressentimentos produzidos pela violenta mudall
ça que então se operou na vida política do Brasil. 
É indispensável que voltemos as costas ao pas
sado, sobretudo quand.o se abrem para o Pais 
perspectivas de fácil necuperação do tempo per
dido . Não pretendemos fazer aqui o julgamento 
histórico dos acontecimentos daquela épocu., nem 
acreditamos que caiba à nossa geração - parii
cipante ou testemunha d.!JS fa los - a palavra 
definitiva sôbre os episódios qu.e culminaram na 
subversiio do regime democrático. São inegiwr.is 
os benefícios da revoh ção iniciada em Minas, 
bastando considerar que a el,a deve ser ci1editado 
o es fôrço do poder público brasileir.o para a dig-· 
nificação do trabalho e a redenção econômica 
da classe proletária. É certo, por outro lado, que 
abrindo caminho à instauração da Ditadura, o 
levante armado de 1930 tornou-se o responsável 
pela decadência das nossas elites políticas e pela 
descenção do nível moral da vida pública do 
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País, cujos domínios foram inuadidos pela audá~ 
cia de alguns aventureiros e arrivistas, permanen
temente preocupados em convert·er os cargos ele
tivos em fontes de fácil e rápido enriquecimento. 

Mas se é essa a realidade do nosso tempo, 
tanto mais grave deve ser o compromisso dos 
homens de partido que se conseruaram immves 
aos eleitos da deplorável diátese ditatorial. Não 
é pregando a cisão dos brasileiros, mas lutando 
por reuni-los em tôrno de um aflo programa de 
reivindicação do decôro da nossa vida ciuica., 
qwe êles podem realmente ser úteis ao Pais . 
O que primeiro se lhes impõe é abrirem o co
ração, limp.o de quaisquer ressentim ento.•:, ao 
sôpro de uma idéia gen<erosa de concórdia . 
Demo-nos as mãos, franca e lealmente, para po
dermos erguer o Brasil à altura de suas tradiç6es 
morais e do lugar que lhe cabe enlre as naçôes 
mais livNs e mai.<; dignas do Inundo . 

* * * 

Uma vez estabelecido êsse clima de entendi
mcnt.o e boa-vontade, cuidemos de rever nos seus 
fundamentos a legislação brasileira, ·a f im d'e 
que se torne efetiva a forma republicano-federa
tiva, que se nos apresenta, por enquanto, corno 
uma simples ficção jurídica. Se na autonomia 
dos Estados 11eside o princípio essencial da Fede
ração, cumpre-nos fortalecê-la pelos m eios m ais 
adequados, libertando as vinte e uma circuns
crições territoriais do Brasil da tutela j'inanceiru. 
do Govêrno Federal . Para chegarmos a êsse. 
resultado, teremos d e adotar uma nova discrinú-
nação de rendas, reivindicando para os Estados 
a parte que lhes deve caber na receita geral da 
União. E não só a êstes, mas também aos muni-
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cípios, é indispensável que s•e assegurem os m eios· 
de resolver os problemas que lhes são peculiares. 
A constante intervenção do Banco do Brasil na 
vida das comunas, por via de empréstimos chre~ 
tos, está gerando uma grave anomalia no j'un
cionamento do regime. Os municípios .sentem 
afrouxarem-se os vínculos de sua integração no 
fJrganismo do Estado, a cuja órbita de influên
cia se vão subtraindo progressivamente, por tôr
ça da assistência financeira que recebem da 
União. É esta uma das mais perniciosas con
seqüências do sistema atual de distribuiçtí.o das 
rendas públicas. Atingidas, como os Estados, pela 
espoliação que êsse sistema legaliza, as comunas 
empobrecidas se vêem forçadas a apelar para a 
munificência do Govêrno F•ederal nas apcrturas 
que as afligem . Desta j"orma, o regime feder.a-
tiuo vai perdendo as suas características defi
nidoras . Já não se pode identificar com segu~ 

rança o sistema de govêrno, ou a natureza das 
instituições qu•e di sei plinam a u;da política do 
Brasil. 

* 

Impõe-se, por vários motivos, a reu 1.~ao 

constitucional que vimos há mnito tempo acon
selhando. 

Na ordem dos fatos d·e caráter marcada~ 

m ente político, não podemos perder de vista o 
instituto do "impeachment" dos Governadores 
dos Estado:;. Se do ponto de vista doutrinário, 
essa medida corresponcle a uma e:rigência do 
fun cionamento normal do regime democrático, 
são evidentes os riscos a que , na prática, ela 
('xpõe o princípio da autoridade, e, mais do que 
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isso, a inviolabilidade das normas legais que 
presidem à organização do poder. O sistema do 
voto proporcional determina muitas vêzes que 
as Assembléias Legislativas sejam dominadas por 
maiorias ocasionais, que não representam a vania
de do povo. E o "impeachment" é uma arma ter
rível nas mão.s dessas maiorias fortuitas, podendo 
subverter, por simples capricho político, um dos 
princípios básicos do regime, que é a autonomia 
e a independência dos poderes. 

Consideremos, além do mais, os inconveni
entes morais dêsse novo instituto de Direito 
Público: sob a amen:,a de .<: e r declarado impe
dido pela Assembléia Legislativa, pode o Gover~ 
nado r ser obrigado a defender-se por meio do · 
expediente condenável dos favores pessoais, 
faltando-lhe fôrça para N~sgzzardar a dignidade 
do seu mandato. Digam o que quiserem os t-eó
ricos do regime. O "impeachment" será sempre, 
na realidade, urna inovação perigosa do nosso 
Direito Constiturional, e o seu objetivo pode redu
zir-se a perturbar a ação dos Governadorels, que 
nunca se sentem tranqüilos no cumprimento dos 
seus deveres. 

* * • 

Para .os espíritos habituados 'a ver na prática 
u_rena da justiça o mais s•eguro fundamen to da 
f!Jrdem democrática, não deixam de ser lasti
máveis as contendas em que se têm envolvido 
em mais de um Estado da Federação algum mem
bros do Poder Judiciário, reclamando quase sem
pre a intervenção do Supremo Tribunal. 

Assistimos, por outro lado, ao lamentável 
exemplo de juízes disputando cargos eletivos nos 
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tribunais a que pertencem, com evidente prejuízo 
da dignidade de suas funções. 

Parece-nos necessário que, sem f'erir a au
tonomia do Poder Judiciário, se estabeleçam 
normas tendentes a evitar qw~ as influências sem
pre nocivas da paixão partidária possam com
prometer um dos mais preciosos patrimô
nios morais do Brasil, que é a inteireza, a sereni
dade e a iSiençúo da nossa m agistratura. 

Felizmente, ainda não chegaram até Minas 
as influências dessa prática condenável. Os juí
zes de nos;sa terra continuam cada vez wais / iéis 
à herança moral que receberam do passado. 

.. .. .. 

O esfôrço até agora despendido pelo atual 
Govêrno para lanç,ar as bases da emancipação 
econômica do Estado, não teria receb id.~ os ;'rutos 
já a vista de todos, se não contássemos com a 
eficiente e leal cooperação da Assembléia Le-
gislativa e de tl) cl,as as classes da sociedade 
mineira. 

Com a ajuda de Deus, vimos re(t lizando 
uma tarefa ad1m:nistrativa que, a certos respeitos, 
chega a 'exceder a nossa própria previsão. 1~ a 
preocupação dominante do Go vêrno tem consis
tido em fortale cer a infra-estr utura econômica do 
Estado, mobilizando as riquezas alé agora quase 
inaproveitadas elo noss.~ solo e subsolo. 

Entre os empreendimentos de iniciativa da 
nossa administração, c[,evo salientar os que se 
referem a investimentos de grande vulto em so
ciedades de economia mistu. 
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Com 'a criação da USIMINAS, para cuja 
constituição concorreu o G.ovêrno com recursos 
da ordem de . Cr$ 800.000.000,00, procuramos dar 
corpo 'e realidade a uma antiga aspiração dos 
mineiros. Com efeito, sempre estivemos à espera 
que fôss e instalado em nosso território, apr.ovei
tando~se as condições peculiares de swa forma
ção geológica, um grande centro siderúrgico, 
capaz de atender às exigências de expamão do . 
parque industrial brasileiro. 

Os altos fornos que em breve se erguerão 
no vale do Rio D.oce, com a colaboração essen
cial do Govêrno d.a R_,epública e de grupos parti
culares, estão destinados a desempenhar um 
papel decisivo na emancipação econômica do 
Estado, promovendo o crescimento das nossas
riquezas e criando n.ovas condições para a m e
lhoria do padrão de vida da comunidade mon
tanhêsa. 

Convém qwe salientemos ainda, no que diz 
respeito à industrialização do Estado, o conside
rável aumento do nosso potencial de energia 
elétrica. O programa da C.E.M.l.G., a ser exe
cutad.o no atual período :administrativo, compre~ 
ende o término da,S' usinas de Salto Grande, 
Itutinga, Cajuru, Camargos e Anil, além de
centenas de quilômetros de linhas de transmissão 
e rêdes de .distribuição em cêrca de trinta ci
dad,es. Devemos encarecer que n~ execução· 
dêsse esquema serão empregados recursos pro
venientes da Taxa de Recuperação Econômica, . 
emprést~mos e reinversões de rendas. 

O Govêrno Federal, também empenhado · 
em acelerar o ritmo d.o des.envolvimento indus
trial do País, não tem faltado ,a Minas com a sua • 
eficiente colaboração. 
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Essa indis pensâvel conj ugaçüo de esforços 
.entre os Governos do Estado e da União tornou 
.possível que se desse início às obras das barl'a
·gens de P.ai Joaquim e Aiunwca, lôdas a cargo 
do Departamento de Viaçüo e Obras Públicas 
do Ministério da Viaçüo, sendo que os estudos 
.preliminares foram feitos pelo Departamento de 
Águas e Energia Elétrica do Estado. d'e Minas 

·e pela C.E.M.l.G. Se a nossa representaçüo na 
Câmara dos Deputados se mantiver vigilante 
quanto à concessão de verbas orçamentárias, 
·e$sas barragens estarão concluídas den~ro de 
pouc.o tempo . 

Vem-se adotando em Minas, através· dos 
municípios interessados, a concentração do serviço 
de eletricidad,e, por meio de fusão ou adminis
tração com a C.E.M.l.G., que, possuindo equipes 
.de profissionais e técnicos c.ompetentes, tem me~ 
.lhor organização funcional, fa zendo ·a distribui
ção com mais regularidade. 

Quando não se torna possível o acordo de 
inberêsses, promove es.~a emprêsa a ampliação 
de linhas para efeito de interligação c.om conces
sionários iso/.ados e de m enor capacidade, encar
regados de distribuição de energia em mtmíeípios 
ou regiões do E'stado. 

Pross,eguem, em adiantada j'a.~e, as grandes 
obras a cargo da C.E .M.l .G. em Três Marias, es
perando o Govêrno Federal e o d.o Estado 
concluí-las até 1961. 

Também continuam em andam ento normal 
os trabalhos de construção da Usina de Fumas, 
cujo planejamento se deve a União, que ali vem 

. orientando a execução dos serviços. Entretanto, 
a administraçüo est·adual, através da C.E .M.l .S., 
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procurou resguardar os interêsses de Minas no 
aproveitamento das águas do Rio Grande, asse
gurando parte da energia a ser ai produzida para 
abastecimento de grande número ele municípios 
mineiros. 

Além dessas obras, devemos pôr em relêvo 
os suprimentos que, por fôrça de convênios, .~ erão 

fornecidos pelas usinas de Peixotos e Caclw.eira 
Dourada, no território de lvlinas. A fim de qllal
quer demora na solução de assunto de tâo alta 
.~ignificaçâo para a eoonomia mineira, a C.E.Ivl.l .G, 
vem mantendo entendimentos para o inicio ime
d iato da constmçiio das linhas de transmissiío . 

Como é elo conhecimento cle:;sa nobre Assem
bléia, celebrou-se convênio com a Escola de En
genharia para auxiliar o Instituto de Pesquisas 
Radioativas, que vai 'exercer, no f'uturo industrial 
de Minas Gemis, funçâo de grande relevância, 
nâo só na form açâo de técnicos e cientistas espe
cializados neste campo de conhecimento, como 
também na pesquisa de novas r.eservas de mi
nerais atômicos, sua lavra e e;x:ploraçfio. 

O Instituto está procedend.o ao estudo geo
lógico do território mineiro, tendo em Pista, parti
cularmente, a verificação das nossas rP.s•P-I'Pas de 
minerais radioativos . 

* * * 

Com a colaboraçiio das classes produtoras e 
a boa-vontade do Senhor Presidente da Repúbli
ca, alcançaram completo êx ito os esforços pw·a 
se localizar no nosso Estado a fúbr ica ([ie auto
móveis S.l .M.C.A .. e, possivelmente, para a insta
lação, na cidade de Alfenas, da fábrica de tratores 
.KRAMER (T.R.A.M.A.G.). 
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Devemos mencionar ainda outras m edidas· 
de amparo a indústrias pioneiras, como a fábrica· 
de caldeiras d!e V arginha, cuja montagem terá 
inicio dentro em breve. 

* * 

Compreendeu, porém, o Govêrno que êsse 
impulso que se imprimia à expansão das fôrças 
industriais devia ser seguido de um conjunt.o d·e 
providências destinadas a ampliar e modernizar 
o parque agrícola do Estado, bem como a pres
tar tôda a assistência ao seu alcance ao desenvol~ 
vimento da nossa indústria pastoril. 

A expaiênci•a de outros povos nos tem mos-· 
irado qu•e a indústria não se pode desenvoluer 
convenientemente, se não encontra na agricultura: 
um ponto de apôio estável e seguro . 

No caso particular de Minas, temos a ressal
tar que a criação da grande sidemrgia virá 
resolver o problema fundam ental da produção 
da terra, forjando-s e aqui os instrumentos ne
cessários à mecanização da lavoura. 

Racionalizando o trabalho de amanho dos· 
campos, elevando os índices d·e pr.odutividade· 
das nossas áreas de cultura, estaremos também · 
colaborando para que a industrialização do Esta-
do não seja uma tarefa omissa e falhada, tanto é 

certo que essas dwas formas de atividade se com
pletam nos seus m eios e nos seus fins . 

É assim que, além de prosseguirmos sem 
descanso na construção do grande frigorífi co de· 
Carreira Comprida, no município de Santa Luzia, 
tomamos a iniciativa de criar duas sociedades 
de economia mista, a Companhia Agrícola de· 
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Minas Geràis - C.A .M.l .G. - e a Compan hia de 
A rmazém 'e Silos do Estado de J\l!inas Gerais -
C.A .S.E.M.G. A primeira dessas emprê::;as e:;iá 
confiada uma J'unção primordial no fomento da 
produção agropecuária, cabendo--lhe dar soluç&o 
aos problemas básicos da lauoum e da pecuária. 
lncrementawlo a moto-mecanização e a f'ert ili
Za(,:iio cienU{ 'ca do solo, como, ao mesmo tempo, 
corriyindo w; j'alhas do nosso sisbema de colo
nizaçtío das terras devolutas e dinamizando a 
as.~istência técnica e f inanceira ao produtor, a 
C.A .M.I .G. revolucionará os processos de no;;sa 
polilica da tar<1, converle i~do iVlinas Gerais em 
um dos mais opulentos ce leiros do Brasil. Sua 
atuação se completará com a ea;,ecução do pro
wwrw ai. ·ib:rido à C. A.S.E .M.G., incumbida do 
planejamenlo e ('onstrw;ão de l tma rêde de ar
mazéns e silos e centros (lc abastecimento em 
vários poHios do Estado . 

A ação da C.A .S.E.li.i .J . se apre:;cntará ao 
obs·ervador sob outra e di ferente dimensâo; se 
levarm os em conta que lhe compete regular o 
esc.oamento da produção agrícola, funcionan do 
simultâneamente como agente de armazenagem, 
di sl!'ilmiçi'io e abastecimento, além de promouer 
a assistência bancária ao f'a zendeiro, através de 
certií icados de depr):;ilo c outras garantias nego
ciáveis junto aos estabelecimentos de crédito · 

Não vai realizar, portanto, a nova emprésa 
uma função de simpl,es incentivo à produção . 
Disciplinando os preços, ela agirá no sentido de 
impedir a especulação e, conseguintemente, de 
reduzir o custo dos gêneros alimentícios, até 
agora à m ercê da criminosa avidez d'e lucros 
dos intermediários. 
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Devemos destacar ainda outras m edidas ]JOr 
nós adotadas, com relação à economia rural. ;\ 
primeira diz respeito ao.s· trabalhos de levanla
mento a serem executados ·em todo o território 
mineiro, como providência inicial para o estudo 
do solo . Contando com o apôio do (roi;êrr~o 

Federal, através de regime de cooperação estabe
lecido com os órgãos especializados do Minis trL 
rio da Agricultura, determinamos a formaçâo de 
uma equipe técnica, à qual competirão os prim l' '
ros serviços de pedologia. 

Sincronizando as suas- atividades com as t!os 
elem Pnlos destacados para a elab.oração da Co;-
ta do Solo, encontra-se no nordeste de llliiJ m: 
o Grupo de Trabalho da Pecuária, por nós <"on:;
tituído e armado de recursos próprios para es
tudar as causas das epizootias que irromper m 
naquela região, com profunda repercussão rw 

economia do Estado. Acometido por graves mo
lé.stia.s os rebanhos dos vales dos Rios Doce, M ucu
ri e Jequitinhonha, foram convocados veterinários, 
aqrônomos, sociólogos ,e economistas, que, em equi
pe, terão a seu cargo as m edidas conjunturais e 
•estruturais destinadas à extinção do flagel o . 

Promoveu-se também a expansão e dis,•wm i
nação do crédito agrícola, concedendo-se pam :' 
presente safra empréstimos na im portância glol!'t l 
de Cr$626. 503.666,90, através do Banco M in -'' 'ro 
da Produção, Banco Hipotecário ·e Agrícola do 
Estado de Minas Gerais, Caixa Econômica do Es
tado de Minas Gerais , A .C.A.R e ainda do !Jrmco 
de Crédito Real, de cuja carteira especializada 
determinamos a abertura e o início das opera
.ções. . .. . 
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Tendo em mira apoiar todo êsse sistema de 
investimentos de infra-estrutura, para o aumento 
da produção e a criação de novas riquezas, não 
perdemos de vista o problema de transportes, 
diretamente vinculado ao de .suprimento de maté
rias-primas às indústrias e ao do escoamento não 
só dos produt.os manufaturados, como de ori
gem rural. 

Em tal sentido, terá decisiva influência na 
expansão da economia mineira a construção da 
"ferrovia do min1ério", que vai incentivar o desen
volvimento siderúrgico no vale do Paraopeba. 

A inda com referência a essa preocupação do 
Govêmo, re.solvemos abrir concorrência pública 
para o asfaltamento de 3. 032 quilômetros de es
tradas de rodagem, tarefa que deve estar con
cluída no fim do nosso período administrativo, 
conforme contrato já assinado. 

1 Tão precisamos acre.scentar que essa políti
ca dr· dinamização da nossa economia terá pro
fun dos reflexos na vida financeira do Estado, 
assequrando considerável aumento da receita . 

Não temos a ingenuidade de supor que êsse 
resultado se verificará ainda no curso do nosso 
Govémo. Observemos, porém, que do con junto 
dessas providências resultará o compasso entre a 
vida econômica e a vida financ eira, pondo nas 
mfí f)s dos dirigentes do Estado os recurso.s de que 
ê fe,g carecem para assegurar ao povo mineiro 
dias m elhores, mais tranqüilos e mais feliz es . 

* * * 
A situaÇão financeira do E.s·tado constitui 

permanente preocupação do Govêmo, que, para 
regularizá-la, tem envidado todos os ·e'sforços pos
síveis. 
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Como re.mltante do próprio crescimento de 
Minas, na complexidade de sua vida econômica 
e social, a soma de compromissos avulta cons
tantemente. Nem sempre é possível ou {ácil 
obter os recursos para atender a tôdas as soli
citações do desenvolV'imento do Estado. A progres
são das receitas públicas não acompanha o ritmo 
de aumento das despesas, ainda que estas sejam 
limitadas ao estritamente indispensável. No 
sentido de conter os gastos públicos, o Govêrno 
tem adotado várias e enérgicas providências, 
quer estabe.lecendo plano de economias, quer 
adiando a ·execução de serviços que não sejam 
de primeira urgência ou, ainda, controlando a 
aplicação das dotações orçamentárias. Não obs
tante, mostra-se inelutável o aumento da despesa 
pública, devido a diversos fatôres de conjuntura, 
como o custo das utilidade:;, os ônus decorrentes 
da divida flutuan te e a melhoria de vencimentos 
do fu. rcinnalism .r; civil e militar. Conforme será 
regi.slrado em outro capítulo desta Mensagem , o 
acréscimo de· oencimf' rzto..: do funcionalismo pú
blico, que .se tornara inconfontáuel, acarretou um 
encargo para o el'ário que se avalia superior a 
dois bilhõe.<; de cruzeiros. 

Temos assinalado, em mais de uma oportu
nidade, que a despesa r.om o fundonalism o ul
trapassa, de muito, o limite de trinta por cento 
da receita estadual, estabelecido pela nossa Cons
tituição. A contençáo dêsses gastos, se é impe
rativo constitucional, dependerá tanto da açtio do 
Executivo quanto da colaboração dessa egrégia 
Assembléia. Na parte discriminativa da situa
ção finanoeira, esta rparticular.;dade e devida~ 
m ente configurada . 
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1-lludimos aos ônus decorrentes da dívida flu
tuante e, quanto a êste aspecto, devemos salien
tar o acúmulo de "deficits" que, de 19Ll6 a 1956, 
somam a importância de Cr$ 2.492.003.391,70, 
constituindo um dos· mais sérios embaraços para 
a A~lministração. A intercorrência de dois exer
cícios superavitários - 1951 e 1956 - em; um 
período de onze anos comprova como tem sido 
difícil ou impossível conseguir-se o almejado 
equilíbrio orçamentário, que não depende uni
camente da vontade e dos pro pós i tos do Govêrno. 

Se alcançamos um "su pcrouit" de Cr$ .. o. 

248.435.078,30 como resultado da execução orçct
mentária de 1956, êste fato, embora auspicioso, 
deve ser considerado em suas devidas propor
ções, não se prestando a ilusório otimismo. O 
equilíbrio orçamentário só se obterá efetivamen
te por uma consolidação da maior parcela da 
dívida {lutuante , que é wna das causas determi
nantes do desnível entre Receita e Despesa o 

De outra parte, cumpre-nos salientar que a
preciável parte da receita tributária não acresce 
as disponibilidades de erário estadual destinadas 
a ocorrer às despesa . ., ordinárias da Administra
ção. Essa parcela acha-se vinculada a empreen
dimentos de que o Estado tem sido obrigado Q. 

participar: energia elétrica, construção e pavi
mentação d;~ estradas, indústrias âe canu· e de 
fertilizantes, implantação da rêde d.e arnwzrms 
e silos, formação de campos de pouso e aeropnr
tos, desenvolvimento da energia nucle.ar . l?e
presentando investimentos de caráter aUameni.e 
produtivo, os resultados dessas inversií·ro•: sómen
te serão .apurados a longo prazo, ben eficia ndo 
futuras administrações. Significam um sacrifí -
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cio que a geração atual se impõe em proveito das 
gerações que se forem sucedendo. 

Mais de quarto bilhões de cmzeiros foram 
invertidos nesses empreendimentos, não se com
putando as· importâncias atribuídas como contri
buição de Minas em eqüivalência à do Fundo 
Rodoviário N acionai. 

Para o exercício de 1958, tôda a renda pro
veniente da Taxa do Serviço de Recuperação Eco-
nômica, no montante previsto de Cr$ . . . . .... . . 
2 . 380.000.000,00, se acha vinculada ao programa 
enunciado. Estimando-se a Receita Tributária 
em Cr$ 6. 370.000.000,00, a sua parte vinculada 
representa 37,3% da arrecadação previ.sta. Vale 
dizer que mais de uma têrça parte da Receita 
Tributária tem destinação para finalidades eco
nômicas, não participando das disponibilidades 
para fazer face aos encargo15 de manutenção da 
estrutura burocrática. 

Pode-se afirmar que o Govêmo de Minas é 
o que o pera inversões de maior vulto . Não nos 
tem faltado a cooperação do Govêrno Federal, 
porque o Senhor Presidente da República com
preende claramente que muitas das dificuldades 
financeiras de Minas promanam da execução de 
estrutural programa de reerguimento econô
mico-social que, se interessa particularmente ao 
nosso Estado, reflete-se direta e indiretamente no 
progresso geral do Brasil. 

Demais, como temos insistido em proclamar, 
as dificuldades financeiras das unidades federa
tivas decorrem da imperfeita e ilógica distribui
ção de rendas atribuídas. privativamente aos Es
tados. Constituirá essa evidência mais um mo
tivo para que a União preste ajuda financeira 
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aos Estados . O Senhor Presidente Juscelino 
Kubitschek, sempre atenlo à realidade nacional, 
tem assegurado, invariàuelmente, a m elhor acolhi
da para as fun damentadas solicitações do Govêr
no Mineiro. como, aliás, procede em relação às 
dem ais unidades federativas . 

· Na prestação de contas que, em obediência a 
preceito constitucional, o Govêrno .submeterá à 
apreciação dessa ilustre Assembléia, será especifi
cada a ajuda finan ceira que o Govêrno da União 
tem proporcionado a Minas . 

Prosseguem os trabalhos de avaliação do acer
vo pertencente ao Estado de Minas Gerais e in
teqrwzlc da E:; irada r/e F I' rro Leopoldina, que 
j'oi encartlpada p elo Gouêuw Federal. Con
form e consignamos em nossa Mensagem anterior, 
o Go vêrno da União concordou em ressarcir o 
Estado de Minas G·r>rois dos prejnizos advindos 
dessa encampação. Em virtude de contratos de 
concessão à Leopoldina Railway Co., ex tensas 
linhas dessa ferrovia reverteriam ao patrimônio 
elo Estado, assim como essa emprêsa era obriga
da a conferir a Minas direitos e vantagens que 
desapareceram por efeito da incorporação em 
referência . 

r1 comissão incumbida de apurar o montan
te do que, por direito, pertence a Minas, desen
volve .s·eus trabalhos de· modo a concluir a ava
liação no m enor prazo possível. 

O exame da posição financ eira do exercício 
de 1957 não nos permite ainda apre.sentar re.wl
iados conclusivos, porque faltam os dados com
pletos, que somente serão apurados no encerra
mento da.s contas. 
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Para o período de janeiro a novembro, con
forme é explanado no capítulo próprio desta 
ljlfensagem, os elementos já apurados demons
tram um saldo positivo de Cr$ 170.787. 5G6,UO. 

É provável que se con firm e esta perspectiva 
de "superavit", como resultado íinul da •execu
ção orçamentária referente a 1957, atendendo-se 
ao que resta contabilizar. A Receita geral de
monstrou apreciável aumento, que permitiu con
trabalançar os encargos sempre crescentes do Te
souro. Mas o e.rame realístico da situação fi
nanceira servirá para evidenciar que se tornam 
necessárias providências de profundidade para 
s·e alcançar a perfeita regularização das finanças 
de Minas. 

Como resultado da providência adotada 
pelo Decreto n.~ 5. 250, de 4 de abril de 1957, fo
ram recolhidas a Tesouraria da Secretaria da.<~ 

Finanças, para o devido resgate , apólices no valor 
aproximado de 200 milhões de cruzeiros. 

Até novembro, despendeu-.se também a im
portância de Cr$ 252.896.277,4.0 com o serviço de 
juros e amortização da Dívida Fundada flll em a, 
sendo Cr$ 188. 7·96. 884,70 de ,; uros e C r~ . .. . . . 
64.099.939,70 com o resgate de apólices . 

" " " 
Concentrando em b.ora a maior soma de 

esforços no campo do desenvolvimento econômico 
e do equilibrio financeiro, ilem por isso temos 
dei.rado de atentar para outras esferas do interês
se coletivo que reclamam ação urgente do poder 
público. 

Ganham, nesse sentido, relêvo particular as 
numerosas obras e iniciativas que se executam, 
umas para solucionar velhos e cruciais proble
mas, outras destinadas a aparelhar a Administra-
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ção com recursos modernos capazes de satisfazer 
às exigências da transj'ormação estnzi; :ral que se 
opera no Estado . 

Problemas, como os do menor abandonado e 
do aparelhamento do sistema penal, que tanto têm 
preocupado a Administração, pela gravidade dos 
fatôr e.S' de disjunçâo social qu·e ('nuo! vem, estão 
.<;endo colocados em têrmos positivos de equacio-· 
namento, com as importantes realizu ~·ões já le
vadas a efeito e as novas obras e iniciativas que 
se executam para ês.w' fim. 

A cooperação com os municípios, cuja neces
sidade mais se manifesta na presente conjuntura 
institucional do País, ganhou, no exercício, novo 
e dinâmico instrumento, com o fun cionamento da 
Comissão Coordenadora de A juda Tünica aos 
Municípios ( C.A .T.E.C.), criada pela Lei n.~ 1.525, 
de 31 de dezembro de 1956. O esquema de ativi
dades desenvolvidas por êsse órgão, no seu pri
meiro ano de trabalho, demonstra patentem ente 
a oportunidade e o alcance de sua iniciativa, da 
m esma forma que anuncia a soma crescente 
de benefícios qu(', .mbs,eqüentemPnle, poderá pres
tar ao progresso e bem-estar das co! eliuidades 
urbanas do interior . 

A ordem as,.endente de solicitações gerais no 
tocalilt.e ao policiamento, tanto na Capital, como 
no interi-or, impôs, por outro lado, ao GovêrJW 
a alternaii&a ele ·efetivar ampl.o progr·ama de i'e
modelação e aparelhamento dos quadros e ser·
viços da Secretaria de Seg.ur.ança Pública. Di
lJersas iniciativas ,{omm tomadas com ê .~s e .obje
tivo, outras enconlmm-se em curso, abmngend@ 
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a formação de quadros, a construção de edifícios 
públicos, o reequipamento motorizado dos servi
ços. 

* * * 

O aproveitamento racional e intensivo das 
riquezas hidrominerais do Es'iado, que sobreleV'a 
de importância no quadro da economia mineira, 
estava a reclamar, por seu turno, uma solução 
abrangente, realmente capaz de oferecer às nos
sas E.stâncias, resguardadas as peculiaridades de 
cada uma, condições adequadas à sua expansão 
indu.strial e turística. 

Responde a êsse objetivo o encaminhamento, 
à egrégia Assembléia Legislativa, da proposta de 
criação da sociedade de capital misto "Ãguas Mi
nerais de Minas Gerais" - Hidrominas -. Essa 
emprêsa, em que se garante a presença pre
ponderante do Estado, destina-s•e a explorar 
diretamente o aproveitamento e industrialização 
dos recursos hidrominerais de Minas, e a desen~ 
volver o turismo, inclusive mediante a consti
tuição, dentro das normas que a configuram, de 
sociedades subsidiárias, de caráter regional. 

* * * 

Como é do conhecimento da As.sembléia, o 
atual Govêrno, logo . depois de empossado, em
penlwu-se em solucionar, por via de entendimen
to direto, a questão de limites com o Estado do 
Espírito Santo. O Secretário do Interior, assis
tido pelo Prof. Darcy Bessone de Oliveira An
drade, realizou, nesta Capital, várias reuniões 
com o.S' lideres da maioria, da minoria e das ban
cadas. As.sentadas as diretrizes a seguir, consti
tuiu-se uma delegação, composta pelo Secretario 
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do Interior, Dr. José Ribeiro Pena, como seu 
presidente, pelo líder da maioria, deputado Pio 
Soares Canedo, pelo líder da minoria, deputado 
Paulo Campos Guimarães, e pelos Srs. Profs. 
Darcy Be.ssone de Oliveira A ndrade, Hélio Dago
berto Jardim Linhares, Diretor do Departamento 
de Justiça da Secretaria do Interior, Ernani Otoni, 
Diretor da Receita da Secretaria das Finanças, e 
Honorino Ferreira dos Santos. Em Vitória, a de
legação mineira manteve demorados entendimen
tos com a representação do Govêrno do Espírito 
Santo. Os trabalhos transcorreram em clim a de 
cordialidade, chegando-se a um ponto que parecia 
muito próximo de acôrdo. Resolveram as dele
gações continuar as conve'rsações em Belo Hori
zonte. Meses depois , tínhamos a honra de receber 
os de legados capixabas, chefiados pelo Secretário 
do Interior Cel. Carlos Medeiros, então rcinician
do-se as w·gociaçã<es . Verificou-se, enlt'f Umto, u. in
viabilidade da solução extra-judicial. Encerra
ram-se os entendimentos, publicando-se uma nota, 
em que os dois Estados se comprometiam em
penhar-se para uma rápida solução do litígio. 

Em julho do ano findo tornou-se ten.m a si
tuação no Contestado . Para conter a penetração 
capi:raba, o Go uên w mineiro se uiu na contin
gência de deslocar fôrças militares para a região. 
Chegou-se afinal a um entendimento, pelo qual 
se restabelecia o "stato quo". 

A repercuss'ão dos falos levou o Exmo. Sr. 
Ministro Ary Franco, relator da ação originária 
n.'! 59, referente ao problema lindeiro, a marcar 
o prazo de 15 dias para que os peritos prestassem 
os esclarecimentos pedidos pelas part,es em 1951. 
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Para prosseguir nas pesquisas iniciadas quan
do e:rerceu o cargo de Advogado-Geral do Esta
do, no Govêrno Millon Campos, o Prof. Darcy 
Bessone pediu e obteve o prazo de 60 dias, duran
te o qual pesquisou em Belo Horizonte, Rio, Sal
vador e Lisboa, coligindo farto documentário. 
Mais de cem documentos novos foram juntados aos 
outros. Ficou amplamente demonstrado que a 
Serra dos Aimorés se compõe de uma .~érie de 
elevações que, tendo origem em Salto Grande, 
no Rio .Jequitinhonha, delimita Minas e Bahia, 
até a Cachoeira de Santa Clara, no Rio Muc uri, 
e segue para o sul, no rumo da linha pretendida 
por Minas Gerais. 

Prestaram os peritos os esclarecimentos so
licitados. O desempatador, impressionando-se com 
a complexidade da causa e com outros aspectos 
políticos e administrativos que ela suscita, pro
pôs a adoção de uma linha intermediária, que 
chamou de linha de conciliação, correspondente, 
aproximadamente, ao m eridiano da P·edra do Sou
sa e deixando Mantena em território mineiro. 

As partes apresentaram as razões finais, 
achando-se jâ impressas as de Minas . Eslâ, assim, 
instruído o processo para julgamento, que certa
mente se verificará logo após as férias do Supre
mo Tribunal Federal. 

A solução do litígio, mesmo por via judicial, 
e.-rtinquirá um velho foco de inquielaçilo, resguar
dando a cordialidade que sempre uniu a gente 
mineira à laboriosa população espírilo-santense 

* * * 
Em março de 1957, T'ealizou-se em Florianó

polis a VI Conferência dos Governadores do Es
tados compreendidos na Bacia Paraná-Uruguai, 
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da qual tivemos a honra de participar e que con
tou com a presença do Senhor Presidente da Re
pública . 

Nessa conferência do.s· sete Governadores tive
mos ens,ejo de apresentar indicaçào para quf' sP. 

coordenassem e congregas.sem es fo rços das uni
df.ldes fed erativas integrantes da Bacia Paraná
Uruguai, no .sentido de ser estabelecida em lei 
{'ederal a contribuição permanente de 1% das 
rendas tributárias da Unití.o para a realização 
sistemática, racional ·e ordenada do prnyrama. de 
aprove itamento do inestimável potencial econô
mico e h umano concentrado nos sete Entados . 

A nossa indicação m ereceu aprovação unâni
m e dos Governadores participantes da Con.fCJ'ên
cia, os quais, a 31 de março, se dirigiram, nesse 
sentido, a.~ Sellhor Presidente da R e JH'zi>lica . 

A praz-nos ainda registrar a visita f e i la a dois 
outros Estados da União . Atendendo a honroso 
convite formulado pela Federação das Indústrias 
de São Paulo, participamos na Pa11licéia de im
portante e oportuno debate de problem as nacio
nais - o Forum. Econôm ico "Teófilo Otoni" - , 
ocastão em que entramos em contato rom o iln s
tre Governador .Tânia Quadros, aproueilando ain
da o ensej o para conh ecer o poderoso núcleo da 
indústria automobilística brasileira -- a_.~ fábricas 
da Me rcedez-Benz . 

Di.slinguido pela escolha dos alunos do Colé
gio Estadual de João Pessoa, estivemos na Paraí
ba a fim de paranin far a tzzrma de dip lomando.<; 
de 1957 daquele tradicional estabelecim rnlo . No 
im pedimento do Governador Flávio Rir;ciro, fo
mos ali recebido pelo ilustre titu lar da pasta do 
Interior de seu Gouêmo, o dou tor Luiz Bron.~cado. 
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Na oportunidade de nossa escala em Salvador, dis
pensou-nos o Governador Antônio Balbino a me
lhor das acolhidas, manifestando-se mais uma 
vez naquele momento a tradicional estima que 
prende à nossa gente o nobre povo da Bahia. 

* * * 

Entre os acontecimentos marcantes da vida 
oficial de 1"1t!inas Gerais em 1957, salientamo:-;· a 
presença em nosso Estado de ilustres representan
tes do mundo político e admini.strativo nacional . 
Aqui estiveram, além de outras personalidades 
de relêvo, o Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, o Senhor João Goulart, Vic e-Presiden
te da R epública, Governadores Antônio Balbino, 
da Bahia, Francisco Lacerda de Aguiar, do Espí
rito Santo, e Valério de Caldas Magalhães , do 
Acre, Ministros José Maria Alkmim ,e· Clóvi!:i Sa l
gado, Em baixador A.ssis Chateaubriand, Srs. 
Vitor Nunes Leal, Chefe da Casa Ciuil da 
Presidência da República, e Adail Morai•:. Secre
tário do Gouêm o do Rio Grande do S ul. Desta
camos ainda as visitas do eminente Cardeal de 
São Pa zlo, Dom Carlos Carm.elo de V as1·on.ce los 
Motta, e de ilustres oficiais gen erais do Fxér<:ito 
N acionai e da Aeronáutica. 

Cumpre-nos ressaltar também a presew:a em 
Min as de representante.s do corpo diplomático 
acreditado junto ao Govêrno do Brasil. Tive
mos o honroso ensejo de receber os Embaixado
res dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, índia, 
França, .Tazjão, Canadá e A l·emanha, Ministros de 
Israel e da Polônia, bem como Adidos Militares 
de diversas Embaixadas. Acolhemos ainda ou
tras figuras de projeção internacional, como o 



: .. 

-31-

Duque Albrecht Von Bayern, Sr. Sol De.scartes, e 
financistas, economistas e técnicos italianos, japo
nêses, .suíços e franc eses, além de m embros da 
ComiJ:.são Militar Mista Brasil-Estados Unidos . 

Constituíu fato de singular significação a esta
da em Minas do General Craveiro Lopes, Presi
dente de Portugal. As {estividades que assinala
ram a visita do ilustre homem público, às quais 
emprestou o Govêrno do Estado o maior brilhan
tismo, kstemunharam bem os sentimentos de es
treita amizade que unem os nossos dois povos c o 
reconh ecim ento da gen l e m ineira à naçü.o irmií. 
qu•e nos legoa o mais caro patrim ônio de civili
zaçiio cristií. . 

A fim de inaugurar a nova barragem da 
Pampulha, fato sobremaneira aw;picioso pam a 
população da Capital, aqui eslêue, acompanhado 
do Min istro Lúcio AI eim e de outras alias perso
nalidades da ildministração Federal, o Presidente 
Jusoelino J( ubitschek de Oliveira. A solenidade 
de 15 de janeiro dêste ano veio reintegrar na 
paisagem urbanística de Belo Horizonte o grande 
lago artificial, f ator de atração turística e em
belezameHto de qu•e :a cidade se viu por algum 
tempo privada . A rccupeN1Çiío da rew êsa da 
Pampulha, concretizada graças ú cooperaçiío do 
Deparlamento Nacional de Obras e S aneam ento, 
marcará nova fas e para o deseHvolvimento da
quele núcleo urbano, onde se ergue um dos mais 
arrojados conjuntos arquitetônicos dos nossos 
dias. 

* * * 
São ê.sses, Senhores Deputados, os falos 

que assinalam a ação do Govêmo no el:er
cício de 1957. Por êles se vê que a Admi
nistração nã.o se omitiu e que fi zemos o que 
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eslava ao nosso alcance para nos mostrar 
dignos da confiança e da soliduriedwlc dos w:·
neiros. Permitimo-nos con fessar que nos sentimos 
satisfeitos com o resultado do nosso es/'ôrço, cnHS

tantemente ajudado pelo patriotismo dessa 
ilustre Assembléia. Tudo contribuiu pam que 
nesses doze meses de úrdua.~ lidas admini:jiraii~ 

vas, Minas pudesse hmçw· as bas('s es:;e;~ciais de 
sua redençi1o econômica. f'.l ã.o há sombm de oti
m ismo na previsão de que o nos:w C'stmlo será 
em breve uma das mais pr<ísperas reaiJ•"s do 
Brasil . Cabe-nos exprimir o nosso reconhecimen
to à constância do apôio que recebemos tios 
representantes do povo mineiro n·essa Casa de 
tão nobres tradições de dignidade civ 'ca . E:; ir: 
testemunho de aprêço se dirige também aos man
datários da corrente minoritária, que, em mais 
d·e uma oportunidade, souberam situar os inte
rêsses do Estado acima das conveniências de 
natureza m eramente partidária. A conduta da 
Assembléia Legislativa de Minas Ü! s]Jira-Iws a 
certeza de qne as insliltliçÕ~' s li vres, no Bro:;i l, 
vão adquirindo dia a dia a fôrça moral indis
pensável a sua legitimidad· r~ e sobrevivência. 



SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Continuamos vcrsuaJídos de que a regulari
zação das fiuanças do Estado leve constituir 
princípio normativo e preocupação constante da 
atuação administrativa para que o progresso se 
desenvolva dentro ele coordenadas harmônicas c 
diretrizes seguras. 

Se todos os governos têm procurado obede
cer a essa norma, a realidade no::; patenieia que 
fatôres conj nnturais têm contribuído para situa
ções deficitárias que se sucedem de exercício pa
ra exercício financeiro. 

A partir de 1946, a execução dos orçameuto::; 
vem apresentando, quase todos os anos, resultn
dos negativos qnc pertm·bam a vida financeira do 
Estado, determinando o crescimento da Dív.ida 
Pública. 

Os compromissos do Tesouro se avolumam 
de tal forma que, periodicamente, o Gov(~rno ó 
compelido a apelar para o crédito, mediante a 
emissão de títulos com a finalidade de, pelo me
nos, consolidar os débitos de exigibilidade ime
diata em empréstimos a longo p ·azo. 

Note-se, entretanto, <.rnc, no atinente ú arreea
dação das rendas públicm>, não têm sido desani
madores os resultados apurados nc~;se período. Se~ 
rá bastante salientar o fato de :que, enquanto a 
Receita orçamentária de 19<16 se expressou pela 
cifra de 846 milhões de cruzeiros, já no exercício 

.. 
~ 
:ti 
E 
" C/l 

"' < 
l'l , .. 
u • 
~ 
Ji 
iíi 
• "' o 

' "i a 



-34-

de 1957 deverá ter atingido aproximadamente 8 
bilhões c 300 milhões de cruzeiros, o que ficará 
evidenciado pelos dados definitivos do b:llanço a 
ser submetido à apreciuç3o dessa ilustre Assem
bléia ainda no decurso dês te primeiro serncs trc 
do exercício financeiro. 

A evolução da Receita no período considera
do exprime-se pelas seguintes cifras : 

194() 
HH7 
HH8 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
19M 
1955 

829.950.721 ,70 
913 . 659 . 945,80 

1. 084.312.428,10 
1. 285 . 497. 371,80 
1 . 420. 649 . 295,00 
1. 916.261 .802,20 
2. 351 .555 .494,10 
2. 886 . 042. 682,80 
3. 380.814.243,50 
4 .500.161.392,30 

1956 6.122. 613.769,70 
1957 (u prox .) 8 .300.000 .0ü0,00 

Verifica-se que a Heceita conseguida em 1957 
corresponde a cêrca de 1.000% sôbre a arrecada
ção de 1946. 

Deveremos, portanto, encontr ar no setor da 
Despesa as causas mais acentuadas do desequi

líbrio orçamentário . 

Com efeito, devido a circunstâncias inclu tú
Yeis, as administrações não têm podido conter os 
gastos públicos nos limites das disponibilidarlcs 
normais do Tesouro. 
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Na realidade, não seria admissível llllC o Go
vêrno se cingisse a executar mn programa con

finado apenas à r egularização fiEanceira, desu
tendendo as necessidades de natureza econômica 
e os empreendimentos de carúter r eprodutivo 
qne, inquestionàvelmente, constituem a pr óprin 
fonte de que promanam os recursos utilizados pe
Jo Tesouro para satisfação de seus compromissos. 

Igualmente, a marcha normal dos serviços 
administrativos exige, quase sempre, aumentos 
dos gastos, não só no que se refere a material, em 
virtude da elevação dos preços das utilidades, 
como no que tange ao funcionalismo cujos pa
drões de vencimentos, por essa Tnesma razão, têm. 
de seL· reajustados periodicamente. Foi, aliás, o que 
ocorren em 1!)37, com a vigência da Lei número 
l. 509 que fixou novos níveis de vencimentos para 
o pessoal civil e m'litar. Os encargos anuais de
correntes dessa lei se elevaram aproximadamente 
a dois bilhões de cruzeiros. 

Nestas condições, não sendo possível a r edu
ção drástica da Despesa, o Govêrno tem que li
mitar-se a controlá-la, de modo que o seu crcs
cirnento inevitável se contenha dentro do míninw 
exigido pelas solicitações do hem es tar coletivo . 
Neste senhlo se pauta a atunção do Govêrno. Não 
obstante as autorizações de despesn terem atin-
gido, no exerci.cio em exame, Cr~ ... ... . .. . . . 
8. 975 .033.090,00 (oito hilhôes llO'.'Ccen tos e :> Z>· 

tenta e cinco milhões, tdn ta c três mil c no v eu ta 
cruzeiros), o que fo i realmente de::; pendklo poderft 
computar-se em Cr$ 8.10ü.OOO .CDO,ü0 (oito bi

lhões e cem m ilhões de cruzeiros)), aproximada
mente, verificando-se, pois, uma economin de ver-
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bas no montante de Cr$ 875.00 .000,00 (oitocen
tos e setenta e cinco milhões de cruzeiros) . 

Agindo com critério na aplicação dos recur
sos do Tesouro, o Govêrno propicia a cria ~;ão de 
novas fontes de riqueza que, de fu turo, propor
cionarão os meios financeiros possibilitadores da 
eliminação do desnível que se vem verificando 
entre Receita e Despesa, a partir do exercício de 
1946. 

É auspicioso, aliás, ressaltar que em 1956 se 
verificou saldo positivo na execução do orçamen
to, sendo provável que o mesmo aconteça em 1957, 
em face dos elementos definitivos do balanço, 
ainda não coligidos. Devemos acentuar, todavia, 
que êstes saldos não podem ser considerados es
táveis, porque decorrem de maior arrecadação 
de rendas de caráter extraordinário. 

Enunciadas estas considerações, passamos a 
analisar a execução orçamentil l'ia de 1957, hem 
como suas repercussões sôbrc o pa tr imônio do Es
tado. Essa análi:;e restringe·-se mais propriamente 
ao período de onze meses do exercício, porque se 
torna materialmente impossível coligir c coOl·dc
nar os dados completos de 1957, peln exigüidade 
do pro.zo e multiplicidade de elementos a conferir 
no período que medeia entre o encerr amento 
das contas e a elaboração des ta Mensagem. 

Receita 

A Lei Orçamentária n.9 l. 512, de 4 de dezem
bro de 1956, consignou as seguintes cifr a~:; globais 
como estimativa de Receita provável do exer
cício: 
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H.cceHa Tributária .. 
Heceita Patrimonial .. 
H.cccita Industrial .. 
Hccei.ias Diversas .. 
Heceita Extraordiuárla . 

Cr$ 

s. 765. 700 .000,00 
73 . 000 . Oüü,OO 

119 .160 . ODO,üO 
150 . 000 . Oüü,úü 
'7Hô . 550 . 000,00 

6 , 904- . Li10. ()00,00 

Até novembro, segundo dado!; definitivos Ja 
contabilizados, a arrecadação se elevou a Cri]) 
5 . L199 . 739. G1G,60, assim distrlbrüdo3 pebs diversas 
rubricas de receita : 

1'ributci.ria Previsão Al'l'Cca.da r;c1o Diferença.~ ± 

Imp1. Ter r itor in 1 (ii\0.000 .000,00 368.071.10\l,GO 131.D28.SD0,10-

ltnp . s/ trnns-
1nissão de pro-
pricündc "causa 
1no··t i5" 150.000 .000,00 'l 0(J .!l23. :)2•1,30 40.07ü.G75,'/0-

Imp. s/ trnns-
rni sstlo de pro-
pricdaúc '' inter 
v ivos" 5so.ooo:ooo,oo 3 1 Q.Oü3.515,00 2011. !)~6..155,00-

Imp. s/ Vendas 
c Consignnçõc8 1.900 .000.000,00 1 .482. 9 él:l.4 3:1,00 4 í7.0H6 .5G7 ,00--

Imp. de sê lo 50.000.000,00 48 .\)14.0%,80 1. 085.!)0 1,20-
I:np. s/ n1inério;, 40.000.000,00 10.205.346,30 20.70 ,LG5:l," 0-
'rax~~s l'Odov i á-

rins üO.OOO.OOO,OO f>1 .7 'l 0.837,'10 8.25!1 .1 G2,DO-
Tnxu5 de Serv iço 

de Trâ ns ito 3.SOO.OOO ,OO 5 . 555.~G0,1 O 2 .055.:l50,10 + 
·ru xn de Assist. 

llospi tnlar :l-1 G.OOO.OOO,OO 201.170.710,50 13.820 .28!1,50-
Tuxas c Emol . 

de Estnb . de 
Ensino 2.200.000,00 1.317.904,50 882.095,50-

Taxas, cnstns ju-
d ici{u· ios e E-
n1o lu tncntos 5.000.000,00 5.3-12.352,80 3·12.3G2,80 + 

'l'nxa S/ o Cu fé 210.000.000,00 173.71 8.985,40 36.281 .014,60-
'l'oxn d e Serv iço 

de n ceupernçüo 
Econôm ica 1 .970.000.000,00 1 .819.059 .·179, li0 150.910.520,4 0-

5. 7G5.700.000,00 4-.597.11 5.17-1,00 l.lü8.52,1.52G,O O-
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Patrimonial Previsão JtJorecadaçl!o Di{l'l'l'll.Ca.~ ± 

Arrendam ento de 
Bens do Estado lll.OOO.OOO,OO 867.!l75,Gfl 15.D2.02!,•10-

Ocupnçiío dn ter-
rns dcvolnta~ 21.000.000,00 20.000.li%,!l0 U!JU.:104,111 -

.Tnros c dlvldcn-
dos de titu las 
pc:·t. ao Estn t:!o SQ.OOO.fiOO,OO 29.570 .118,!)0 129.881,'1 1\ - -

Juros de d epós l-
to o em Bnnco~ O.OOO.OOO,IJO .J. :l52.268,20 1.047 .131 ,80 ·-

-----··· --·- ---
73.000.000,00 54.701.050,60 18.203.9-11,40·-· 

- ·----·- -------- ----·--- -·- -· 

Industrial Preví.~ fio . 1.rrecuda ~·âo Diferenças ± 

Pcuitcnciú r ia A-
gric. de Neves 8.500.000,00 ~ . GOil .O OO ,OO .. -

~av. Mineira do 
H.i o Sfto F rau-

cisco ll.OOO.OOO,QO 1 .075 .203 ,70 •1.02-l.79fl,:l0.-

Húd io Inconfi-
tlência 13.000.000,0 11 6.ü87 .a:l2,to G.~12.1J(;7 ,90--

Balan,;n de Pc>:a -

gem de Gado 60.0(10,00 7!:.o JD,:1o Js .o JO,:lo ·I-

Es ta h. Agl'ico las H.OOO.OOO,OO 1.836.103,10 ü.7G:J.896,90- . 

Irnprcnsn Ofic in l J !'i.OOO. OOO,IJO 11.1fi~.G3fl ,2 0 :1. 5·15.' r.~.RO --

Eslu bclcc lrn ~1l l os 

Inrlu slr iu is e 
IIosp . <l o E s-
l:Hln 50. 00 0.000,(10 JH..1%.00ó,HO :lll .ii01.!J~J,10 ·-

D r p. de Aguns 
c E . Elé tri ca 12.000.000,00 1.050,00 lJ .998.!1:.0,01) -

--- -- --
11!).160.000,00 41 .52 1. ~ 80,00 77 .li3;i.620,00 -
------ - - -- ---- -·-------

ll ece ila s nivasu. Pre1Jisl1o Al'l'ccadaçao /J i{ eJ·cnças ± 

llcp . Estn llu nl de 
Es ll·. <:c no-
dngcrn 1GO .OOO .OUO, OIJ l~O . UU O.IJOO,IJIJ ----------- ----- - --- ------
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l{cc. Ex traord iná1·ia Prcuiséio Arrecadação Di fer enças ± 

Allcnaçiío de Bens 
Putrlrnoniais lSO.OOO .OOO,OO 1 02.119.~Gii,1 O '!7.580.7:) l,!JO-

Coh:·. dn Di v . 

A livn 23.000.000,00 58.155.20 !,-10 35A 55 .2!).1 ,40 + 
n cc. de Exerci-

cios nntcriorc.s 17.000.000,00 39.<168.063,!:.0 22.'!68.963,50+ 

Hcc. de Ind. e 
Re3tHa iç0cs 481.500.000,00 523.153.596,70 33.Gi;3.596,70 + 

Quota de Loter ia 70.000.000,00 70.000.000,00·-

Cont. dn Unll\o 10.000.000,00 311.63·t.ssn,eo 24 .334.8H3)30+ 

Cont. dos Muni -
cip!os 50.000.000 110.787,90 00 .787 ,no+ 

Multas 22.000.000,00 40.029.298,40 18.629.208,40 + 
Eventuais 20.000.000,00 7.1:JG.634,20 12.563.366,80-

796. 550.000,00 806.308.704,00 0.7f>8 .íO:!,OO + 

6.90 1.410 .000,00 5A99.7J\l.Gl6,l\O 1 A O•l.ü70. :l83,1 0-

A aaccadaçfio processn<.la nos onze mcr,cs 
de execução orçarncntúria corrc:)por.dc a cêl'cn 
de 82% da previsuo para todo o ano . Cu mvre, 
entretanto, acentuar que no mês de dczcr: ) l'O 

se contnbilü;a parcela apreciúvd de rccursm·. 

Inclnídn a pude jú rq ristada , o total ante
riormente referido se eleva a Cr$ G.1GtU138 .U07,80 
segundo o úllimo holctim de rendas. 

Os recnrsos totais do Tesouro u ltrn passarão, 
~;em dúvida, a previsão (Cr$ 6.904.410.000,CO), 

devendo ~:üluar~se em nível super!or a S bilhões 
de cruzeiros. 

Co:mparntivamcnte com igual período de 

195n, a H.eceita nté novembro acusa os seg<lintcs 
resultados: 
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Arrecadada até ;Lrrecadada ai<! 
novcmhro 

d e 1%6 

:l .í27 .080 .GSG,70 
G2 .3G:l .O:J I ,'lO 
37 .l-!5.0-19,<10 

novc1ubro 
de 1057 

-J. 5!l7 .11 5A7•1,00 
54 .791 .05H,GO 
•11 .52-1.380,00 

828.110.558,70 800.B08.70-l,OO 

JJifcrenças ± 

8!l!U:l'l .8R7 ,30 + 
2 . -l27 . 127,~0-I

U7!l.B:JO,t;ü I· 

21.80'1 .8M,í' O-

•l.G15.G00.126,20 5.'1D9.7:lH.616,60 8G4.1iiDA90,'10 + 

A Receila Tributúriu, a té novembfo, experi
men tou um crescimento superior a 20%, a des
peito das dificuldades que teve a Sccreiaria das 
Finanç~i.S de enfrentar nn questão da arrecadação 
elo impôsto territorial. 

Convém assinalai·, ainda, tiUe os p1·ineipais 
tributos integran tes da Beceita Tribu tária - o 
impôsto de vendas e consignações e a taxa de 
recuperação - proporcionaram apreciável soma 
de recursos ao Tesouro . O c cc~so de sua arre
cadação em relação ao exercício de 1956 já atin
gia, até novembro, a Criji 010 . 20~1. OOG,fiü c Cr!j) 
;395 . 887. 5G4,i30, r e .. pcdivamcnle . 

(~ asserção aceita que a Hcccila Tl'.ibuiária 
forma o elemento húsico dos or1;amcntos públi
cos . Por isto mesmo, a nçuo fiscalizadora dos 
órgãos especializados do Govêrno tem que se 
.fazer sentir pe ·numcntcmcnte neste setor, atra
vés de uma vigilftncia constante tJUc dificulte 
tan to quanto possível as sonegações, bem como 
as evasões de rendas através de fronteiras, o 
que constitui sério problema em Estado mcditcr~ 

rúnco como o nosso. 
Só m ediante o fortal ecimento da H.eceita Tri

butária poderú o Govêruo conseguir saldos es
táveis na execução orçamentária, porquanto as 
r endas extraordinárias não têm caráter pcrmH-
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nente, não oferecendo, conseqüentemente, ao 
Tesouro segurança (JUanto às possibilidades de 
sua arrecadação em todos os exercícios. 

A Receita Patrimonial, constituída pelos 
rendimentos de capitais do Estado, já apresen
tava até novembro uma arrecadaçào de Cr$ 
54. 701.000,00, evidenciando-se um excesso sôbrc 
o exercício anterior de Cr~ 2.427. 000,00 aproxi
madamente. 

Também as Hendas Industriais, proveniente:; 
das atividades de determinados órgãos do Go
vêrno, experimentaram aumento em 195'7, consig
nando uma arrecado.ção de Cr5p L11 . 52~1 . 000,00, su
perior à de 1 H56 em cêrca de Cr~p 4 . 379 .000,00. 

Quanto às !lendas Diversas, em que se regi~ .. 
tam os recursos atribuídos ao Departamento de 
Estradas de Hodagem, ainda não !oi incmporado 
o seu balanço ao balanço geral do Estado. J~ste 

tipo de receita deve, entretanto, acusar nmn ar
recadação muito superior ú de 105G. 

As Hcndas Extraordinárias somaram até no
vembro Cr$ SOG.OOO .OOO,OO . Neste montante se 
inclue n a anccadação da Dívida Ativa, a He
ceita de Exercícios Anteriores, u:_; Multm>, Even
tuais, !IH.leniza\;Ões, etc. O seu montan te geral 
deverú elevar-se a dois bilhões de cruzeiros, apro
ximadamente, depois de reglstadas as impor
tâncias recebidas do Govêmo Federal em encon
tro de contas. 

Do balan~:o a ser enviado a essa egrégia As~ 
sembléia constará uma análise mais pormenori
zada de H.eceita, cujos elementos definitivos se~ 
rão devidan:1cntc demonstrados naquele docu

mento. 
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Despesa 

As autorizações legisla tivas pnra a rcali:~a

ção de despesa atingírmn, no exercício de 19:-:.'7, 
ao total de Cr~ 8.975 .033.090,00, assim dis~r.iui

nados: 

Créditos orçamentários . . . . • . • . . . 7. 943.208.565,00 

Créditos· adicionais: 

688.665.191,30 
326.569.569,10 

Suplementares .. 
Especiais . . . 
Extraordinários 16.589.764,60 1. 031.824.525,00 

8.975.033.09~00 

A despesa r ealizada de janeiro a novembro 
foi a seguinte : 

Janeiro ...... . . 
Fevereiro ............... . 
Março ............. . 
Abril . . . . . . • . . • . • . 
Maio ....... . 
Junho ............. . 
Julho .... . ......•. .. 
Agôsto ...........•...... 
Setembro .... .. ....... . 
Outubro . . ...... . .... . 
Novembro ............. . 

Cr$ 

242.368.776,70 
348.853.187 ,lO 
484.4 72.026,40 
448 . 208.732,20 
508.345. 935,!)0 
446.211.625,30 
706.535.839,50 
4 70.065.633,00 
489. G31. 828,40 
563.920.791,90 
620.337.673,30 

5.328.952.049,70 

O que se gastou a té novembro conespon<h: n 
59,37$ó do que foi autor izado . 

Conside1 m do-se que, no último mês do ano, 
se conlabilizam todos os r esíduos negativos do 
exercício, que passam a figurar na contabilidade 
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geral sob o título de "Dívida F lutuante", é pos
sível que a totalidade dos gastos do exercido as
cenda a oito bilhões c cem milhões de cruzeiros, 
aproximadarnente. Ainda que se vcrifiqu..; c;: ~~ 

hipótese, a despesa pública fica rá em nível k ls
tante inferior tis autorizações legislativas. 

Até novembro, a distrih:.tição dêntc3 gas tos 
pelos diferentes órgãos adm inistr ntivos foi a se
guinte: 

Palácio do Govêrno . . . . . . . . 
Assembléia Legislativa ...... . . 
Tribunal de Contas . . . . . . . . 
Assessoria Técnico-Consultiva , . 
Biblio teca Pública de Minas Gerais 
Departamento de Administração Ge-

ral ............. . .. . .•. 
Depar tamen to de Representação no 

Rio ..........•.....•. 
Departamento de Aguas e Energia 

Elétrica . ....... ......•. 
Departamento Estadual de Estatistica 
Departamento E. de Estradas de R-.~-

·dagenl ..........• . ..• . 
Dc·parlamento Estadual de Informa-

ções .... .. . . . . 
Depart:.11nen to Jurl dico .. 
Departamento Geográfico 
Secretaria do Interior . . 
Secretaria das Finanças 
SL:eretaria da Agricultura . . . . . . 
Secretaria da Educação . . . . 
Secretaria de Saúde e Assistência 
Secretaria da Viação . . . . . . 
Secreta ria .fl c Segurança Pública 

Cr$ 

12 .391.150,20 
41.340.024,50 
23.758 . 512,20 
3. 301.872,50 
1. 950.794,60 

33.756.857,00 

600.000,00 

26. 797. 982,50 
10.941.559,40 

78.002.391,00 

2. 370 .691,80 
11.224 .532,70 

8.377.950,70 
879.970.703,40 

1.887.676 . 697,70 
320.360.707,70 
969.151.562,00 
408 . 258 .188,00 
286.014.855,50 
332.705. 016,30 

5 .. 328. 952.049,70 
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A padronização orçam entúria em vigor per
mite analisar os gus los públicos não só quan to aos 
elementos de ti UC se u tilizou a Administração pura 
atingir on scw; fins , mns também quanlo ú fi.nali
dadc da despesa realizada. 

l Jo pr ir 1ciro cnso teremos a despesa desdo
br ada pelos trf~s elementos do cód igo orçamca 
túdo e assim <.liscrin inadu, referente:men te aos pr i
meir.os onze meses do excrcieio: 

Despesa com Pessoal . . . . . . . . 
Despesa com Material . . . . . . . . 
Despesas Diversas . . . . . . . . 

Cr$ 

3. 799.576.881,50 
437.853.353,90 

1. 091.521.814,30 

5.328.952.049,70 

H.elativamentc ~t suu .finalidade, até novem
bro a despesa se distribuiu pelos dez ser viços ge
rais, da seguinte forma : 

Administração Geral . . . . . . . . . . 
Exação c h scalização Pinanceira .. 
Segurança Púll lica e Ass istência So-

cial . . . . . . . . . . . . 
Educação Pública . . . . . . . . 
Saúde P úhlica . . . . . . . . . . 
Fomento . . . . . . . . . . 
Servi ços l nd usl1 ·· a i : . . . . . . 
Dívida Pública . . . . . . . . 
Servi ços de Ut ilidade Pública . . 
E ncargos Di versos . . . . . . . . 

Cr$ 

648.226.389,30 
540.844.739,30 

995.164. 988,!)0 
999. 527. 056,50 
303.970.631,00 
243.825 . 43(j,lO 
!11l. (i4Ç) . 1 %,00 

330.118.666,90 
310 . 137.067,10 
816 .487. s7s,:-J o 

5.328.952.049,70 

No período de 1050 a 1956 a despesa com 
Pessoal ussi n se represcnt.n: 
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1Jes1Jesa c/ ll CSS Olll in<licc % Clll l'Clação l• 

Cr$ 19 50:=: 100 ll ec. Ordin(u·ia 

1050 727 .6•1?. .5-lJ ,·I() 100 589fJ 
1~51 800 .343.06-1,90 110 •17% 
1!152 1.012.!133 ..1 31 ,uo H:i r> O% 
1953 1 .208.651.2·12,30 177 . ~ ;)<;f; 

1954 1.5 08.81D .9U5,00 207 ·!8<,{, 

1D55 2.137.852..127,00 293 t;:~'tc~ 

1050 :1.850.216.434,60 3U3 61% 

Computada a despesa oom P essoal em Cr$ 
3 . 799.576 .881,50, até novembro, encontraremos 
o número-índioe 508 em relação a l%0 . Esta es
pécie de despesa correspondct'á, portan\o, a cêr" 
cn de 81% da Receita Ordinúl'ia arreeadnda nos 
onze meses do e, ·crc.ício de Hlf57 . 

Podremos ainda enumerar os gastos por exer
cício, a fim de obj ctivarncnte apreciar a sua 12vo .. 
lução : 

Desp esa em 1!J.l() 

Despcsu CJ11 19·17 .. .. 
])cspcsu Clll 1918 .. 
Despesa C In l!HO .. 
De,; IH! :1 elll 1D50 .. .. 
Despesa em 1951. 
Despesa CIH 1052 .. .. .. 
Despesa c1n 1953 
Despesa t:tn 1!15·1 .. 
Despes a C!l1 'J !l55 .. 
Despesa crn 1!156 

Despesa em 1!157: 

Até DO VCillb .. o 5.328.!l 52.0·19,7ú 
I>cz. (uproximndamenlc . . . . 

;! . 700.000.000,00 . . .. .. 

i udiccs 
1U·l6=100 

!.l13 . 05U AD2,7o ·roo 
1.212.278..182,00 '1:12 
'Ul59 .'lG7. 03",!í l) H ~) 

1. 5ll5 . 850.017,70 171 
1.G57. ~ 0!l.V2 1 ,00 181 
1. 876 . -146 .005,7 0 205 
2. 7'77 . 50 I. 5ü~,70 :lO I 
:l.228 . ·!5tl . 071 ,20 353 
3 . 57G . 5"·1. 7%,80 ::u 1 
·l . 85·1. 001 ' 583,50 531 
fi .8U .178 . ü!J J,40 6<13 

8 . 028 . 9!;2 . 0·1U,70 

Convém regbtar~se que a interendênda de 
"superavits" não serve de contr apartida aos "de~ 
ficits" true se vêm acumulando e ocasionam p ,_ 
sado impncto nas f inanç<w do Estado . 

Desde 1946, <1uando ocorreu u ruptura do etílÜ· 

Iíbrio orçamentário, até 1956, em que se apuro .t 



saldo positivo, foi o seguinle o resultado 'h ·; e:~er

cícios financeiros : 

1946 83.108.771,80 
1947 298.618.536,20 
1948 275.154.609,40 
1949 280.352.645,90 
1950 236.760.626,00 
1951 39. 815. 796,50 
1952 425.949.069,50 
1953 342.415.388,40 
1954 195.760.553,30 
1955 353.883.191,20 
1956 248.435.078,30 

2. 492.003.391,70 288.250.874,80 

O ônus representado por êstes algarismos re
flete--se sôbre as finanças públicas de mouo mui
to mais grave devido à série de compromissos de~ 
terminados pelos "deficits" sucessivos. 

Resultado do Exerdd!! 

Conforme já assinal:lmos, ainda não estão 
encenadas as contas do exercício. Podemos, uo 
entanto, apresentar o resultado definitivo da exe
cuc;ão orçumenlúria até novembro, como se segue : 

Receita D<!S ,,e.w. ))i{ercu ras 

Janeiro 322 . -1 87 ' 107,!!0 :!-12. :JU8 . 77ll,70 80 .118.331 ,20 + 
Fevereiro 337. 94"1. -143,80 3-lll. s~:u s7, 1 n l O. 911. í 43,30-
Março 386 . 513. G!l 5,30 118-1.-172. 02 ü,.10 97. 058 . 3 ~ 1 ,10-
Abrll -195 . 27·1. 343,50 -1·18 . 208 . 732,20 47 . 065.G1 1,30 + 
Maio 571. 680. m4,30 :; os . 315 . 035,ütl 63.331 . 7 53,~0 + 
,Tunho 36-1. 84-1.255,4 o 1-lü. 211.625, :; 0 :31 . :\67 . ~ GO,D O · · 
Ju lho 111.081.1 52,70 706. 535 . 830,50 201 . 45 1.686,80-
Agôs lo 4'76. %6 . 85-1,30 470. 063 . 6~ 3, 00 6 . 891,221 ,30 + 
~) otcmbro 188 . 507. 5'73 ,fj0 .j 89 . 6~1. 828, 10 1.12-1.2!i l,SO- -
OuluhriJ 1 . 016. 838 .702,711 :.63.920 .791,00 ( ;\2 . 9!i7. 111 0,80 + 
Novembro 627. Gü3. 7!J3,1 1J 620 . 337.673,30 i' . 226 .119,80 + 

--- ----
r,' 490.730 . 616,60 5.328 . !J52.01!J,70 '170. í'87. 566,90 + 

- ---



As cif ras aeima comügnall , como S!.; v~·, um 
r esuitndo po~dtivo, isto é, um "superavit" de Cr~; 
170.787. 566,90 . 

l\Jote-:je <ilie, Clll fuce dus rubricas Ol'~~UilCll·· 

L'trius, o "deficit" do exerc' cio c::.;tnvn cstirn :ldo em 
Cr$ 2 . 070. G:?~J . 000,1)0, a saber : 

Au tori zaçã o de despesa 

1\cccila prcvi:<ta . . . . . . 

"Dcficli." . . . . . . . . . . 

Cr$ 

8 . ü71í . 033 . 090,00 

6.90-1 .110 . 000,00 

:~ . o7o . ll:J:l . ono,on 

É H"O'hÍ.v el que, apó: ú enceaamento 1 r · ucn-
nitivo do balanço, a tcxccução. m·çnn:<cn túric~ aínda 
apresente r esultado pod tivo, r esultado êstc, toda·· 
via , <rue não podemos cousiderar csi.úvel. pon;ue 
decor re do incremento das rendas cxtruordiná
r ias c nüo propriamente do for talccimen to da 
arrecadação tríbub:'lria do Estado . 

Situa~uo Pat~ímoniai 

Tôdas us opcraçücs finm:celr a::; do e~~ crcicio 

- orçament úrias e cxtra-or~;amen l ú ·ias - se n~-· 

fltetem direta ou inJirctnmenic sôhrc o p a trimô 
nio, dctern inando variações em. sua liquidcz, em 
vir tude dos aumentos ou diminuições dos (1ifercn
tes valores do .Ativo e do Pnssi 'O . 

SeGundo os clenuentos .i ú apm·udos e que n~: ~) 

abrangem todo o exe1·cíclo, o Ativo <o E;:;iado e1 ''·
vou-se a Cr$ 11 .1!93.286 . 9n,2ü, co.1l a seguinte 

discrim inação : 
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Bens do Estado . . . . . • . . . . 
Terras Devolutas . . . . • . • . 
Valores do Estado . . . . . . . . 
Almoxarifado Geral . . . . . . . . . . 
Créditos do Estado . . . . . . . . . 
Saldos em Caixa, em Bancos e em po-

Cr$ 

3.199.175.502,30 
116.045.964,50 

3. 779.292 .057,90 
153.612.841,50 

2. 763 .831.067,20 

·der de Exatores .... 966. 064 . 144,50 
515.265.395,30 Contas Transitórias . . . . . . . . . . . . 

11.493 .286.973,20 

Comparativamente ao exercício de 1956, ve
rificou-se um aumento de Cr$ 1. 753.591 .451,60, 
como demonstram as seguintes cifras: 

1956 1 9 57 Diferenças 

Bens do Estado 3.01 3.533.000, 70 3.199.175.502,30 185.6•12.501,60 + 
Terras dcvoluh•s 11().045.1)()4,50 116.045.9()4,50 
Va lores do Es-

ta do 3.158.808.()13,80 3.770.202.057,90 620.4 83.14·1 ,10 + 
Almoxur!r. Gerul 143.274.602,50 153.612.841,50 10.338.239,00 + 
Créditos tio Es-

ta do 'J .404.602.007,80 :l. 703.831.067,20 2.35il.220.059,40 + 
Saldos em Caixa, 

em Bnncos c 
em poder de 
Exatores 8<17 .5:30.00·1, 70 !J66.064.14·1,50 118.531.1:)9,80 + 

Contas Transl-
tórias 1.055.!301 .327 ,GO 515.265.395,30 5-10.635.032,80-

-·----
9.739.695.521,60 11.493 .286.973,20 1.753.591 .151,60 + 

O aumento verificado decorre da incorpora
ção de novos bens ao patrimônio, dentre os quais 
se podem citar as quotas da Taxa de Recupera· 
ção Econômica atribuídas às seguintes entidades: 
C.E.M.I.G., Cr$ 456.280.000,00 ; F.R.I.M.I.S.A, 
Cr$ 125. 521. 678,30 e F. E . H. T. I. S. A. Cr$ 
19.162. 053,20. 
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A partir de 1952, estas entidades e mais o 
D. E. R foram beneficiadas com as seguintes par
celas da Taxa de Recuperação Econômica, im
portâncias essas já contabilizadas: 

C.E.M.I.G ............. .. 
D.E.H ... .. .. .. 
F .H.I.M .I.S .A ...... . 
F.E.H.T.I.S .A ... . . . . . . 
DEP . DE VIAÇ;\.O AEHEA .. 
INSTITUTO DE PESQUISAS RADIO-

ATIVAS ..... ..... ..... . 

Cr$ 

2 . 218.191.866,20 
1. 101. 867.979,30 

574.164 . 908,20 
149 . :)2!L 09G no 
13:l . 083 . (}24 ,80 

52. 600 . 000,00 

4. 230 . 240 . 469,40 

Quanto ao Passivo, os compromissos do Te
souro já contabilizados se elevaram a Cr~ 
13 .946.342 . 472,00, assim discriminados: 

DíVIDA FUNDADA 

Externa 
Interna 

29 .086. 704,70 
6. 757. 010 . 068,50 6. 786.096 .773,20 

DíVIDA FLUTUANTE 

Depósitos 
Restos a Pagar 
Diversos . . . . 

266.786 .528,20 
1. 961.4'31. 447,20 
4. 932. 027 . 723,40 7 . 160. 245 . H98,80 

13.946 .342.4 72,00 

O serviço de juros e amortização de Dívida 
Pública continua sendo feito nos limites das dis
ponibilidades do Tesouro, havendo o Govêrno des
pen dido com êstes encargos, em 1957, a importfm
cia de Cr$ 252 .896 .277,40. 

Dentre os recursos cxtraordinúrios com que 
con tou o Govê ·no para ntender às necessidades 
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do Tesouro, cumpre nessaltar os adian tnm cntor,, 
mensais de Cr$ 100 .000 .000,00 para encontro de 
contas de nossos créditos com o Govêrno F edc:nd, 
bem como a parcela de Cr$ 492.000.000,00 rela
tiva à parte da indenização proveniicn te da en
campação da Lcopoldína Hailway O. 

Medi:ante a realização de operações de crédito. 
e cot11 os próprios l'lccursos orçam <.:ntários, foram 
liquidados inúmeros compromü,;sos do Tc5ouro, 
como sejam: 

Letras do Tesouro . . . . . . . . 
Efeitos a Pagar de Exercícios 

anteriores . . . . . . . . 
Efeitos a Pagar de 1957 .. 
Compromissos bancários . . 
Juros de Apólices 
Hesgates ....... . ... . 

Cr$ 

2 . 562. 58G. 3:21 ,70 

47:> . '79G. 386,'70 
()34.192.296,00 

59 ,818 , 11G3,50 
188 .706.884,70 

64 . 09!) . 93(),70 

C oportuno, toda v in, accn Luar <JUC a consoli
dação dcfiuitiva da Dívida Flu tuante :.;ó podcrú 
efetivar~sc com a emissão de upóliccs r csgnl.úvcis a 
longo prazo. É êstc o rcctirso técnico de que a Ad
ministração deve valer-se para ordcnur a vida fi
nanceira do Estado e ficar em condições de cnvi
clar esforçõe-s, com tran!Jiiilidade c perseverança, 
no scn tido de normnliznr a execução dos orça
m entos futuros . 

Elabora~ i'io Orçamentária 

O Orçmnento obedece, em sua estrutura c co
d ificação, a normas estabelecidas, para os Esta
dos e Municípios, pelo Decreto-lei Feder al n.? 
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2 .416, de 17 de julho de 1940 . Observam
se, ainda, além das exigências constitucio~ 

nais (artigo 73), relativas à lei de meios, 
os princípios orçamentúrio~ de unidade, univer· 
saUdade, exclusividade, anualidade e especializa
ção ou especificação minuciosa dos gastos pú
blicos, de modo a possibilitar a sua anúlise, por 
elementos (pessoal, material e despesas diversas) , 
por serviços, dentro das finalidades precípuas do 
próprio Estado (administração superior, exação e 
fiscalização financeira, saúde, educação), c 
por verbas, em cada órgão., o que, satisfazendo 
ao objetivo do programa administrativo do Go
vêrno, lhe oferece bases para execução de sua 
política econômico-financeira. 

Além de estudos técnicos e levantamentos es
tatísticos especia is, em ·que se funda a apr"ciação 
das propostas orçamentárias parciais, r ecebidas 
de todos os órgãos do poderes do Estado, oportu
namente examinadas e ajustadas à orientação do 
Govêrno, ao Serviço de Orçamento, subordinado 
à Contadoria Geral, incumbe estabelecer entre
vistas com os n2sponsáveis pelas reparti(;õcs pro
ponentes, pura entendimentos e elucidações ncces
sanos a limitação das dotações. No que 
diz r espeito à· de material perman1entc c de con
su mo, o Departamento de Com pras c F ü;calização 
opina em cada proposta parcial, pois as ver~ 

has dessa na tu l'ezn são por (Jc movimentadas, na 
ex1ccução orçamcntúria. 

As propostas parciais são acom panhadas de : 

j ustificativas, verba por verbn, indicando-se, ex

ceto nas despesas de ro tina, a lei autoriz:utiv.a; 
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esclarecimentos sôbre as necessidades da ~> repar
tições públicas e relações nominais, atunlizr dm;, 
dos servidores, contendo os vencimen tos ou salá
rios e demais vantagrens a. cada um atrihu.ídac em 
lei, como base do cálculo das despesas com per,
soal fixo e variável, discriminadamente. 

Sendo as despesas de custeio incluídas no or
çamento de cada órgão, as que são classificadas 
"encargos div1ersos" do Estado consigna m-sc no 
orçamento do Departamento da Despesa Variá
vel, da Secretaria das Finanças, tais como as rela-· 
tivas a auxilias, subvenções, contribuições, vincu
laçCies de receita a programas administrativos, 
participações financeiras, serviço da dívida pú
blica e outras, com indicações das leis autoriza
tivas . 

É acompanhada pelo Serviço de O ·<;amcnlo 
a execução orçamentária da Heceita, para estudos 
técnicos das estimativas, bem como se registam 
os fenômenos econômicos atinentes ú produção e 
circulação da riqueza, no Estado, ús modificações 
introduzidas na legislação tributária, para fu nda
meu to da elaboração da proposta de previsão 
da Receita geral. 

Incorporam-se à Receita geral tôdas as ren
das públicas, em obediência a preceito constitu
cional, constando da Despesa orçamentária as vin
culações da Receita Tributária ú execução de pro
gramas administrativos e desenvolvimento eco
nômico, quais sejam a construção e pavimentação 
de estradas de I'Odagem, a construção de campos 
aeroviários, a cargo .de órgãos estatais, e, ainda, 
às indústrias de frigoríficos e de fertilizante~ 



-- 53-

e à execução do Plano de Ele trificação, implanta
ção da Usina Siderúrgica de Minas Gerais, da Com
panhia de Armazéns e Silos e da Companhia 
Agrícola de Minas Gerais, que constituem socieda
des de economia mista, de <Iue o Estado é acionista. 

A participação de capital, relativamente a 
algumas destas Companhias, só constará de fu
turos orçamentos, porque as respectivas leis fo
ram sancionadas depois de elaborada a lei de 
meios. Assim, a despesa de partidp ~;ção í'.in unceira 
decorre, em cada um dêstes casos, dos recursos 
oriundos de créditos especiais, devidamente auto
rizados. 

Constarão de orçainentos subseqüentes duas 
novas rubricas de receita, pois as leis que insti
tuíram as taxas tributárias respectivas foram san
cionadas na vigência do orçamento para 1957. 

Trata-se das seguintes : 

Lei n .Q 1.627, de 3 de julho de 1957, 
que regula o Serviço Especial de Cultura de Al
godão, cria taxas de classificação e fixa multas, 
cuja arrecadação será depositada em estabeleci
mentos bancários autorizados, à ordem do Secre
tário da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra
balho, para fins de fomento à produção. 

Lei n .'1 1 . 73L1, de 211 de dezembro de 
1957, que estabelece a cobrança de pedágio nas 
estradas do Plano Rodoviário Estadual. O pro
duto da arrecadação desta taxa pertence ao De
partamento Estadual de Estradas .de Hodagem e 
será por êle recolhida à sua Tesouraria, para 
aplicação em pavimentação de rodovias. 
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A arrecadação desta última taxa sera mcor
porada, oportunamente, à receita geral do Es
tado, através de encontro de contas. 

Com as discriminações orçamentárias adota
das e levantamentos estatísticos da H.eccita e Des
pesa, encerrados mensalmente, pode-se apreciar 
cada fase da execução orçamentária. 

Direto~b da Despesa 

A Diretoria da Despesa, por intermédio de 
órgãos que lhes são subordinados - o Departa
mento da Despesa Fixa e o Departamento da 
Despesa Variável - incumbe o processamento 
dos dois grandes grupos em <rue se dividem 
os gastos públicos, competindo a outros 
setores da Secretaria das Finanças o contrôle de 
determinadas classes ·de despesas, como a Con
tador ia Geral e o Departamento de Compras c 
Fiscalização. 

O processamento da despesa fi xa abrange 
todo o funcionalismo através de dois Serviços de 
Pagamento~; de Pessoal, dn Capital c do In terior. 

Foi simplificado, através ue mais eficiente 
contrôle, o processamento .de pagamentos c o em
penho de verbas destinadas a subvenções, o que 
permitiu reduzir-se consideràvclmente o h·aha
lho de emissão de "Efeitos a Pagar", com eviden
tes vantagens para os bcncficiúri.os. E~tu 

beleceu--sc ordem criteriosa P..os pap·amcn
ton de juros c resgates de apólices, eliminando
se pràticamente as fre-qüentes reclamações dos 
interessados . 

Para melhor contrôlc da Dívida Pública, se
ria de sugerir-sé a sua unificação, pois as emis-



sões em circulação obedecem a dezenas de leis
vigentes. 

Quanto ~v:: Dclegacü;~, de i\Unas, 1ustaludas 
no Distrito Federal e em São Paulo, tiveram ex
celentes reflexos nos respectivos mercados de tí
tulos as medidas tomadas para os pagamentos de 
juros, além da influência das providências con
substanciadas no Decreto n.? 5. 250, de 4 de abril 
de 1957, com resultados animadores, represen
tados pelo valor .de Cr$ 17S.406.000,00, corres
pondente a apólices recolhídas ao Tesouro, sob 
a rubrica "Valores do Estado", onde aguardarão 
resgat.e, mediante sorteios de amortização. 

Publica-se, normalmente, no órgão oficial do 
Estado movimento de títulos realizado pela Bôlsa 
de Valores. 

A Lei n.Q 1. 435, de 30 de janeiro de 1956. 
extinguindo o Departamento da Fazenda e o Ser
viço do Café, no Rio de Janeiro, organizou a De
legacia do Estado, na Capital Federal, integnm
do-se na estrutura do novo órgão os set'viçor. :m 
tes a fetos aos que se cxtingniram, modHicndn s al
gmnas de suas primitivas compclf~ncü1s. 

Além de suas atribuições nol'rnaiG, mediante 
mnndato8 outor~aJ.oB pelo Govêrno do E~~tado, em 
nome dêste incumbe-se a Delegacia de Mintts, no 
Rio, de recebimeti.tos diversos no Banco do Bra
sil, na PETROBRAS, no Tesouro Nacional e de 
desembaraço alfandegário de veículos importados 
p~lo Govêrno . 

O Serviço do Café estuda a produção mirwi
ra, acompanha o seu traje to pelos meios trans-
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portadores, controla a retenção nos armazéns re
gulador es subordinados à Delegacia, procedendo, 
ali, à sua classificação, fiscaliza tôda a ·documen
tação que diz respeito à liberação dêsse produto, 
cohrand.o a deficiência da tributação que sôbre ê.le 
incide e acompanha todo o movimen to da política 
cafeeira empreendida pelo Govêrno F ederal, que 
encetou larga campanha ·publicitária, concitando 
os produtores a obterem cafés de boa qualidade, 
como meio único e eficiente de tornar o nosso 
produto mais procurado pelos mercados consu
midores . 

Dêsses estudos, concluiu o Serviço do Café 
que as medidas adotadas surtiram os efeitos de
sejados e que a safra mineira exportável, esti
mada em 3.300.,000 sacas, embora não sendo das 
maiores já obtidas, foi uma das melhores em 
qualidade. 

Dando seqüência aos seus trabalhos, o Ser
viço do Café acompanhou, levantando mapas es
tatísticos, o encaminhamento ·da safra mineira 
aos diversos portos de exportação, representada 
por um total de 3 .163. 392 sacas de café, confor
me demonstração abaixo: 

PORTO 1956 1957 

Rio de Janeiro 1. 761.188 2.436.503 
Santos .. . . .. 207.169 616.906 
Angra dos Reis 65.705 52.590 
Vitória .. .. 25.821 57.393 

TOTAIS .. . . .. . . 2.059.883 3.163.392 



Por êste quadro comparativo verifica-se um 
aumento da ordem de 65% , em relação ao ano 
anterior. 

A produção exportável fôra prevista em .. 
3.300.ü00 sacas. Quase atingida lal estin ativa, Jo
ram escoados 80% da colhciin , restando 2ü% que, 
em nú ncro aproximados, se podem nvaliar em 

A liberação do café mineiro, durante o ano 
civil de 1957, atingiu 2.691.328 sacas, assim dis
tribuídas: 

P6H.TO 

Rio de Janeiro . . . . 

Santos ......... . 

Angra dos Reis . . . . . . . . 

Vitória . .. .. . 

TOTAL .. 

SACAS 

1.944 .184 

649.2R1 

50.286 

47.577 

2.691.328 

Com essa demonstração conclui-se que em 
31 de dezembro de 1957 ainda se encontravam 
r ctida3, nos diversos portos de cxporb ç.~o, cêrca 
de 472.064 sacas. 

Intensa foi a atividade interna do Serviço 
do Café. Por sua Se~;ão de Fiscalização foi 
submetida a exame tôda a documentação fiscal 
acobertadora de 17.145 partidas de café h·ans
portadas por caminhões e 932 despachos ferro
VIarws. Reviu a Seção os cálculos e opinou sô
bre a inCidência dos tributos devidos, rea justou 
os r espectivos valores, resultando dêsse trabalho 



o recolhimento da quantia de Cr$ 14. 9·43 .130.00 
aos cofres da Delegacia. 

Para a Alfândega do Hio de Janeiro foram 
emitidas 5. 3'71 guias de embarques de café, cor
respondentes a igual número de processos de f'X

portação de 2 . 137.190 sacas destinadas ao exte
rior. 

Dos países consumidores do nosso café, coube 
aos Estados Unidos a primazia, como importador, 
corn cêrca de ()3L1. 985 sacas; em segundo lugar 
a Finlândia, com 318 .111 sacas; em terceiro, a 
Argentina, com 264. 758; em quarto, a França, 
com 176 .40 sacas. 

To nando-se por base a média do valor cam
bial do dólar pela cotação oficial vigorante no ano 
passado, verifica-se que Minas Gerais, exportando 
2.858.802 sacas de café de sua produç.ão, para 
úrcn~; do dólm· c de outras moedas conversíveis, 
cont ·ihuí.u com a ~l qHisição de divisas num mon-
tan te (k T1S!jl :H .0137 .000,00, ou scj:m Cr~ ..... . 
6. 370. 19:). 909,40 em nossa n.oeda . 

O Serviço do Crtfé, na execução dos trabalhos 
que lhe são afetos, contou sempre com a valiosa 
cooperação do Instituto Brasileiro do Café e man
teve perfeita articula!:uo com as estradas <lc fe r
ro, procm·nndo, e1 1 contato per manente, afas tar 
a possibilidnde de fraude, ou mesmo da entrada 
ou saída clandestina do produto, quando trans
portado por 'Vins norma is de encaminhamento. 

Procedeu, ainda , o Serviço do Café a estudos 
sôhre a sn [ra cnfeeira exportú,vel de 1957/1958, 
com base em dados forn ecidos pela Divisão de 
Estatística do Instituto Brasileiro do Café, estimnn
do-n eh1 17.700 . 000 sacas, para todo o País. 



CONTRIBUIÇÃO DE '\IH-iAS GERAIS 1\A AQUISIÇAO DE DIVISAS COM A EXPOBTAÇ.:\0 DE 
C\FÉ PELOS DIVERSOS P ORTOS DURANTE O AI'W DE 1957 

~fcses 

.J~!.tl e iro . . . . . . . . . . . . . . • . . - - · · · · · · · 
Feve reiro 
:·Jnrço . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abril . . . . . . . . . . . . . . .. 
l\Iaio . . ..... . . . . . ... . . . ..• . 
Junho . . 
Juihv . .... . 
:\_ ;jÕ !:- Í O •• 

~ei!.:albi·o 

Outubro . . . . . . . . . . . . . . 
~\O I. ' CiUbro . . . • 

Dczcn;.ln·o . . . . . . . . 

Son •a . . . . . . • . . . ··I 

Sacas 

2G :J . G 3~ 

21!. 17;, 

13J . 927 
1GJ . 1% 
12~.2Gf, 

101 . ~(j ~ 
1.3 ~'. 1 !J C 
~93 . 10 $ 

35!.3~. G 

377 . 7t~ G 

373 . 074 
31l.G!G 

2 SGS. 3C2 

uss 

!52. 573. !l O(t,G:} 
.26. 8-13. -iO C~OO 

16 . 8~0 . üC0 ~ ü0 

20 . -!'13. 50D,C:J 
15.137 . ooo,co 
12 . C20. 000,00 
20 . 241. 200,00 
35.557.9 00,00 
-Ji1. O-~ 1 . DOO,iJO 
-! ~ . 997 . 7Jt!, 11D 
43 . !)~6. 000,00 
3L' . -13:> . 50 C": CO 

:n s . Oü 7 . D:JG,OO 

Yalor 

Cr$ 

;j!)(} . 10::!. 37í, t=J 

- ~ !H. 235 . 2 S ;; , ~ : G 

30S 005 . 3 1 -! ,~U 

37 -! G0-f. ~~s,c o 
277 005 . g 1!1/)Ll 

2 ~:J G . 0:..12 . SíJ:J,:W 
37U . 4 1.-J.. D:::n,:;::; 
Li 50 . 710. '! -!2,-=ft) 
732. 7U7 . 21 i· ,r~ o 
3C ;'J . 158. S33 , :~ !J 

s o -~ . 9-i -! . -i n:-.: ~ -f :J 

'i 22 . ~8·~ . ()0 7, {: 1_~ 

G . :~:-0 . J. G.J .tlOD ~ -~3 

NOTA : - A convcr6ão d e dólares ern cruzeiros foi fe ita i'~ base de C;S ".!S ~ ~ O, qi.lC l· a n1l·di2 dd dó la r ofie i:d 
d u r.ante o exercício focalizado, Ccsp·rcz~c!a a bonificação que n<lvil·ia da Y t.'nd~ carabial. 

.;:;~ 
<.;;; 
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Levantou, também, a estatística dos cafés mi
neiros despachados para os diversos portos, du
rante o ano civil de 1957 e l.Q semestre da safra 
1957/1958. 

A Delegacia elaborou estatística demonstra
tiva da liberação dos cafés mineiros nos diversos 
portos de exportação realizada em 1957 e V se
mestre da safra de 1957/58. Levantou ainda a 
posiçflo dos cafés mineiros exportados pelo pô1·to 
do Rio de Janeiro, comparada com a dos demais 
Estados, durante o ano de 1957 e 1.Q semestre da 
safra de 1·957 /58, e procedeu à estatística dos ca
fés exportados para os .diversos portos durante 
o ano de 1957 e V semestre da safra de 57/58. 
·Organizou também mapa demonstrativo da en
trega de cafés mineiros nos diversos portos, du
rante o ano civil de 1957 e 1.9 semestre da safra 
·de 1957/58, com o quadro relativo à exportação do 
café mineiro, pelo Pôrto do Rio de Janeiro, por 
paises de destino, durante o ano civil de 1957, e, 
finalmente, apresentou quadro compara tivo da 
arrecadação e movimentação de café mineiro, no 
Pôrto do Rio de Janeiro, quanto a 1956 e 1957 . 

Além de elaborar a estatística que diz res
·peito ao café de produção do Estado de Minas 
Gerais, o Serviço do Café sempre manteve a <:>s
tatística geral r ela tiva ao produto nacional, organi
zando o quadro comparati>vo da liberação do c::tfé 
brasileiro no Pôrto do Rio de Janeiro, por Estados, 
durante o ano civil de 1957, e, também, o mapa de
monstrativo da evolução de tôda a produção de 
café no Brasil desde a safra de 1927 até a de 
1956/57. 

Resultados bastante apreciáveis colheu a Fis
calização Externa durante o ano de 1957. 
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Perdura ainda a deficiência de funcionários 
para maior incremento dos trabalhos. Sendo o 
Distrito Federal grande centro consumidor de 
mercadorias oriundas do Estado de Minas e, ~o

mo procede a Fiscalização :Externa ao cotejo en
tre as declarações de valores feitas na procedên
cia com os reais das transações junto às escritgs 
dos adquirentes ali sediados, necessário se tor
naria que tivesse a Fiscalização Externa um nú
mero de funcionários tal que atendesse, com efi
ciência, a sua zona de ação. 

Deslocaram-se alguns funcionários que ser
viam nos postos rodoviários para exercerem fun
ções fiscalizadoras, suprimindo-se, em parte, a 
deficiência de pessoal. 

Com a assinatura de Convênio Fiscal entre 
o Estado de Minas e o do Rio de Janeiro, tor
nou-se mais eficiente o serviço que vinha sendo 
feito por pessoal da Fiscalização Externa, nas 
barreiras situadas nas estradas .de rodagem que 
dão acesso ao Rio de Janeiro, uma vez que se con
feriu maior autoridade aos serviços da Delegacia 
e se evitaram. os conflitos de competência. 

A arrecadação feita por êste setor da Delega
cia a tingiu a cifra de Cr$ 15. 922. 341,70, que re~ 
presenta um acréscimo de 97,55% sôbre o total 
arrecadado 'em igual período do ano anterior. De 
quadro comparativo levantado se verificam as os
cilações mensais que vêm atingindo a arrecadação 
até chegar ao considerável acréscimo de Cr$ .. 
7 .862.537,50. 

Constituindo o Distrito Federal grande entre
posto de embarque de mercadorias mineiras que 
transitam para vários destinos do País e exterior, 
estabeleceu-se, também, durante o exerc1c1o ora 
analisado, estreito contato com as autoridades 
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· . aduaneiras, a fjm de que as mercadorias embarca~ 

dHs pelo Pôrto do Rio de Janeiro ~ó o fôssem quan
do acobertada& por guias qe ~xporração que conti·· 
'V'essem o ~'visto" da Delegacia . Neste setor fq
:ram desembaraçudas 12. 869 guias, sendp: Ca
botagem, 12.721; F xtcrioL", 14R . 

Nos documentos acima aludidos foram em
pregados selos no valor de Cr$ 28.311,80, impor
tância que por si só justificaria a adotação do 

·"VISTO". 

O mais importante, porém, é o fato do exame 
da documentação do embarq11e, d~ qual constam 
os valores comercial ~ qe bonifjcaç~p. 

Sôbre êste valor também se faz incidir a tri
:QutQ.ção, cqnforme determina o ~rt. 49 do Decre
tp-lei n.9 ~ . 665, dispqsição fi:scal esta re~entemente 
revigprada pqr irp.portaJltes decisões j ll,diciais. 

Es~i1nativa 1!a Safrr. Çaft-:;:ira Exportlfivel de ~!)57/58 

Quantidade 

(sacas de 60 quilos) 

São Paulo . . ....... . 
Minas Gerais . . . . . . . . . . 
Parani . . .. . ... . . 
Espírito Santo . . . . . . . . . . . . 
Goiús .... . .. . 
Bahia ..... .. . . ... . . . . 
Rio de Janeiro . .. . ..... . . . 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . 
OUTROS . . . .. ..... . . 

TOTAL 

7.600 .000 
3.300 .000 
3. 850.000 
1.920 .000 

~300 . 000 

230.000 
225.000 
220.000 

5.000 

17.700.000 



É evidente que a grande ,dificuldade do De
partamento de Compras e Fiscalização reside na 
falta de I).Umerário disponível (Para aquisição 
direta .das principais utilidades reclamadas pelos 
estabelecimentos e serviços mantidos pelo Estado. 

Para se ter uma idéia das aquisições feitas 
com pagamento a ·prazo, deve--se esclarecer que 
o total das compras, traduzido pelo valor ,dos em
penho~> emitidos em 1957, atingiu a importância de 
Cr!il 4:3-1. r.GR . 722,30. Dês te total, a penas C r~ . . 
38.28G.788,00 foram empregados em compras dire
tas para pronto pagamento. O restante das com
pr[ls, rcp i·esentado por Cr$ 396.281.934,30, corres
pondcnclo a 91,18%, foi operado na base de paga
mento pela Secretnria das Finanças, com apreciú
vel acréscimo de despesa. 

No decorrer do ano de 1957, apesar das di
ficuldades de numerúrio e outras de ordem geral, 
conseguiu-se um regular abastecimento para 50 
estabelecimentos mantidos pelo Estado através · 
dêste Departamento e que funcionam sob regime 
de internamento ou de presídios e outros simila
res, cujas populações, variando de 18.000 a 19 .000 
habitantes ou internados, receberam quantidade 
suficiente de gêneros alimentícios, vestuário, cal
çado, medicamentos e artigos diversos, dentro dos 
:recursos orçamentários fixados. 

Foi ainda adquirida razoável parcela do ma
terial permanente necessário aos vários sei'viços 
do Estado, inclusive aparelhagem para cozinhas e 
lavandarias para sanatóTios, material par~ labo
ratórios e outros·. O orçamento. de 1957 atribuiu 
ao Departamento de Compras o contrôle de ver
bas no total de Cr!ll 565.450.166,()0 - para mate-



- ().1 -

ria! permanente e de consumo. Os empenhos de 
despesa emitidos em-respondem ao total de Cr$ . 
434.588.722,30, em 1957, contra Cr$ 385.990.546,50, 
em 1956. 

Verifica-se uma notável diferença entre o 
volume de despesas realizadas pelo Departamen
to em Hl57 e o total das verbas orçamentárbs, 
cuja movimentação lhe foi atribuída, o que repre
sentou apreciável economia para o Estado, no va
lor ,de Cr$ 130 . 881 . 444,30. 

O Departamento reclama inJispensável assis
tência financeira, sem o que dificilmente poderá 
dar cumprimento às suas finalidades. 

Foi mínimo o volume de dinheiro empregado 
nas compras de pronto pagamento (menos de 
9%) . É indispensável o recurso mínimo de 20%, 
em dinheiro, sôbre o total das compras, a fim de 
que possa o Departamento enfrentar os preços 
exagerados verificados nas concorrências. Há ne
cessidade de uma reforma da legislação que rege 
o Departamento, para as concorrêflcias adminis
h·ativas, cujo limite fixado, há mais de dez anos, 
em Cr$ 500.000,00, está inteiramente fora da rea
lidade atual. O processo de aquisição de material 
permanente, por outro lado, r eclama expediente 
den1orado. 

Outros serviços internos, como por exemplo 
o de "Estatística e Contrôle", reclamam melhor 
aparelhamento para o seu eficiente funcionamen
to. 

Melhora-se, no m omento, o serviço de fisca
lização, a fim de que se possa controlar cabal
mente o gasto dos estabelecimentos, bem assim a 
quantidade das mercadorias entregues pelos 
fornecedores. 
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Urge que se crie uma seção com o exclusivo 
fim de controlar o serviço de veículos do Estado, 
consumo de combustíveis, óleos e lubrificantes e 
se reveja o sistema de abastecimento de veícu
los oficiais em pôsto do Estado, passando-se a 
adquirir essas mercadorias de emprêsa particu
lar, mediante concorrência pública e prestação 
dêsse serviço, por contrato. 

Possivelmente, o Estado lucraria a bonifica
ção que as emprêsas vendedoras de gasolina con
cedem aos seus grandes consumidores, recebendo, 
ainda, as vantagens de um pôsto completo, com 
serviços especializados, sem as onerosas despe
sas do atual pôsto oficial. 

Foram r ealizadas 1. 611 concorrências diver
sas, para aquisições de material fornecido às re
partições públicas, além de outras, para venda de 
material fora do uso. 

A par do contrôle contábil do gasto de mate
rial, o Departamento mant{~m estatística, atualiza
da periàdicament1e, quanto a preç.os, consumo 
por r epartição, despesa per-capita dos estabele
cimentos diversos mantidos pelo Estado, hem co
mo registro de firmas fornecedoras idôneas e ou
tras atividades necessárias ao bom desempenho 
de suas atribuições. 

Em nova legislac;ão, que é necessário elabo
rar-se para o Departamento de Compras e Fisca
lização, deve ser considerado o fato de cêrca de 
2.500 servidores se alimentarem, à custa do Es
tado, nos estabelecimentos em que l.hn exercício, 
observadas ::ll'3 peculiaridades de localiznc:.ão, fina
lidades, regime-horário de sei'viço, salários que 
lhes são atribuídos e outros aspectos de sua si
tuação. 
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Da maioria dos estabelecimentos e reparti~ 

ções, possui o Departamento boletins de consumo. 
Poderia ser mais completa essa estatística, se fãs
sem atendidas as solicitações nesse sentido, prin
cipalmente por parte de unidades sanitárias. 

Trabalho permanente e de vulto é o estudo 
das requisições de material de consumo, que de
manda pesquisas, diligências e providências di
versas, para se verificarem as necessidades reais. 
Tais pedidos atingiram, em 195'7, o total de 3 . 508. 

Segundo o balanço encerrado Cl\1 31 de janei
ro de 1957, o estoque de material montou ao to
tal de Cr$ 22 . 872. 439,35. 

Caixa Econômic<>. 

Vem merecendo do público, de ano para ano, 
maior receptividade e confiança a Caixa Econô
mica do Estado de Minas Gerais, instituída em 
autarquia , com finalidades definidas no sentido 
de amealhar pequenas economias e r evertê-las em 
benefício da coletividade, através de stws cartei
ras de aplicações. 

Do exame retrospectivo do movimento opera
cional de suas diversas Carteiras, salientam-se da
dos que exprimem de modo acentuado o processo 
evolutivo por que passa esta autarquia. 

O desenvolvimento dos negócios da Caixa, 
do tempo de sua transformação em estabelecimen
to autárquico a esta parte, determinou insufici
ência de sua estrutura administrativa, especial~ 

mente no tocante ao quadro de pessoal c às ms
falações de seus diversos serviços. 

Daí, terem sido tomadas providêucias que 
culminaram na elaboração e aprovação do novo 
Regimento Interno e mudança da Sede. 
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Tais providências colocam o ano de 1957 co
mo um novo mnrco na vida do estabelecimento, 
quer pelo melhor aparclhmiJ.ento e acomodação 
de seus serviços, qner por uma regulamenta1;ão 
:mais conscntünea d1e suas carteiras em relação à 
precípua finalidade da Caixa, que é a de orien
tar suas aplicações no sentido do interêsse públi
co. 

Ainda na oportunidade da reforma, foi pro
videnciada a reestruturação dos quadros funcio
nais da autarquia, visando ao aproveitamento ra
cional e adequado de seus servidores. 

Os dados estatísticos rcssJltmn , qunnl.o ao 
exercício de 1U57, razoável índice de progresso da 
Caixa Econômiea, ressalvando-se, contnd , qne 'OS 

elementos relativos a 1957 não são definitivos, de 
vez que o balanço geral da autarquia se encon
tra em fase de levantamento. 

V el'ificou-sc ter sido alcançado o maior nu
menta de depósitos em comparação com os aumen
tos dos anos anteriores, como resultado da perma
nente campanha encetada para êste fim, confor
me se demonstra pelo seguinte quadro: 

Datas Monbmfc 1\Intaçõcs 

de Depósitos para mais 

30-12-4 7 124.148.090,20 
31-12-48 197.226.807,70 73. 078.717,50 
'31-12-49 246.4 71.854,00 49 .245.046,30 
31-12-50 330.990.4 73,60 84 .518 . 619,60 
31-12-51 ~67 .136. 061,70 136 . 145 .588,10 
31-12-52 493.251.783,70 26. 115. 722,00 
31-12-53 493.991.952,70 740.169,00 
31-12-54 577.381.212,60 83. 389 . 259,90 
31-12-55 .. 753.467 . 730,30 176 . 086.517,70 
31-12-56 987 .215. 602,30; 233 . 747.877,00 
31-12-57 1. 262.099.423,20 274.883.815,90 
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As aplicações ativas da Caixa Econômica, no
exercício de 1957, se elevaram à cifra de Cr$ .. 
1.006.118.244,30 (um bilhão, seis milhões, cento 
e dezoito mil, duzentos e quarenta e quatro cru
zeiros e trinta centavos), revelando, comparativa
mente com o exercício anterior, um acréscimo nas 
inversões em empréstimos da ordem de Cr$ .. , 
299.177.871,30. 

Somente no exercício de 1957, foram reali
zadas operações no montante de Cr$ . . . . . . 
834.380.767,80. 

Prosseguindo na execução do Convênio com 
a Associação de Crédito e Assistência Rural 
(A.C.A.H), foram efetuados, no ano de 1957, 
942 empréstimos a pequenos agricultores, no va
lor total de Cr$ 23.372.200,00 interessando tais 
aplicações a 49 municípios. 

Em sistema de convênio com o Instituto. 
Brasileiro do Café, a Caixa Econômica rca

•lizou financiamento a pequenos cafeicultores, em 
número de 71, abrangendo 12 municípios, num 
montante de Cr$ 3 . 596.000,00. 

No setor de financiamento às ' Municipalida
des a autarquia Levou às oomunas mineiras 
amparo financeiro que permitiu a realização de 
obras públicas em nada menos de 189 municípios 
com uma inversão total, no ano de 1957, de Cr$ 
92.226.704,10. 

Os empréstimos educacionais, instituídos com 
o objetivo de facilitar ao funcionalismo estadual 
o custeio de despesas escolares, foram concedidos,. 
no ano de 1957, em número de 76, perfazendo a 
cifra de Cr$ 573. 378,90. 

Nas relações operacionais com o Estado a 
autarquia proporcionou ao erário estadual 15 ope-. 
rações de adiantamentos no valor d~ Cr!J) ... . . . · 
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337.500.000,00, dtestinados à regularização de dé
bitos anteriores e serviços de juros. 

Através das demais carteiras foram efetua
dos empréstimos, no exercício de 1957, no mon
tante de Cr$ 377 .112.484,80, sendo 2.135 emprés
timos sob caução, 63 empréstimos sob hipoteca, 
37 empréstimos sob hipoteca a funcionários da 
Caixa Econômica, 794 descontos de cheques sôbre 

·outras praças e 58 empréstimos sob penhor. 

A rêde de agências da Caixa Econômica fi
cou aumentada, no ano de 1957, com a criação 
de agências autônomas nas cidades de Espinosa, 
Estrêla do Indaiá, Governador Valadares, Gua
rani e Jequeri e, ainda, com a instalação das 
agências metropolitanas denominadas GoitacDscs, 
Mercado e Volante, passando a contar, agora, com 
436 agências anexas às Coltetorlas, 52 agências 
autônomas e 5 agências n1 elropolitanas . 

Está previsto para o encerramento das con
tas de gestão, pelo Balanço Geral em processo de 
levantamento, um "superavit" de cerca de Cr$ . 
6. 000. 000,00. 

Cumpre salientar que a Cnixa Econômica não 
obj ctiva auferir lucros <l e suas operações, exceto 
aquêles que decorrem da boa e produtiva npli
cação de sua disponibilidade no sentido do inte
rêsse coletivo. O equilíbrio en trtc a r eceita e a 
despesa deve constituir, t'Odavia, a norma, o que 
foi conseguido em 1957, em bases que poderão 
ser mantidas doravan te . 

A Caixa Econômica continua mantendo em 
suas Agências e Matriz o encaixe necessário ao 
atendimento pronto de sua clientela, o .que vem 
contribuindo decisivamente para conservar o con
ceito de que goza o estabelecimento. 
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Para o montante de Cr$ 1 . 262 . 099. 423,20 de 
depósitos contou a autarquia, em 31 de dezembro . 
de 1-957, com o exprcssi,vo encaixe de Cr$ . . . . 
252 .923.647,40 . 

Comissão de Empréstimos e Equit1amentos 

A Comissão de· Empréstimos e Equipamentos 
vem realizando os serviços concernentes ao rcee
bimento, montagem e distribuiçuo do malir:;rial 
adquirido por intermédio do convêni'O com a 
Sociedade I. M. P . E. X. · 

Para a manutenção do material em trabalho, 
vem fornecendo peças sobressalentes e prestem
do assistência mecânica, tendo terminado a mon
tagem e revisão dos 200 caminhões FORD. 

Já se efetuou a entrega do material odon to
lógico, bem assim ao D. E. R . do laboratór io de 
pesquisas de material rodoviúrio. Foram entre
gues duas usinas hidrelétricas, tendo entrado 
em funcionamento a usina instalada em Bom 
Jesus do Galho que estú opernn<.lo com efici c':ncia . 

A Comissão aguarda a conclusão das ohras 
da Imprensa Oficial para fazer entrega de urna 
rotativa Marinoni, com capacidade de tiragem de 
50.000 exemplares do "Minas Gerais", por horn. 

Tem sido elevada a procura de determinados 
tipos de maquinário. O "stock", no entanto, acha
se quase esgotado, não se tornando possível aten
der todos os pedidos. 

Há ainda 4 usinas hidrelétricas em "stock", 
dependendo a sua entrega de legalização na Cni
~a Econômica Estadual por parte das Prcfcilu· 
ras interessadas nessa aquisição. 
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Em cidades e vilas do interior, distantes de 
usinas geradoras ou onde faltam queda, de água, 
foram instalados 50 motores Diesel elétricos. 

Os 5 grupos Diesel elétricos de 1.1ü:O KVA, 
entregues ú C . E .l\'1. I. G .• vêm reforçando o for
necimento de energia à Cidade Industrial . 

A I. M . P. E. X., continua a manter a organi-· 
zação A . S . T. E . R . para prestar assistência no 
maéerial em trr~halho, tendo in iciado o fabrico de 
peças sobressalentes nas suas oficinas montadas 
na Cidade Industrial . 

De pnr com a nssistência, que a Comissão 
forn ece, tornn-sc necessário melhor prepa1'0 dos 
motoristns, porque a vida de uma máquírw. de
pende sobretudo do cuidado c competência de 
quem a m8ne,ia . Nota-se isto principalmente· 
quando se vê que caminhões S . O. M. U. A., com: 
cêrca de 3 anos (_k~ nso, cstf:.•o trnlJalhand' diúrw
mcnte quase sem sofrer rcp~1ros, graças ao zêlo 
c competência dos motor:stas, o mesmo se dando 
com oulros f ) OS de múquinns em serviço. 

Em 10;)7 fornm montadas c rcvjsudas as má
quin as recebidas. Algumas máquinas, devido à 
prolongada cslndin no Cais do Pôr to, necessitam 
de revisão completa. 

Deve-se sn!ientnr que ns Companhias Scgu
eador::~.s, a pesar dn lon:.t::t per mnnêneia do nwte
rial no Rio, não se recusnrum a pHgar as avnrias 
sofridas pelo mesmo, bem como indenizar ú Co
missão das faltas das peças verificadas ú chegn da 
elo material a Belo Horizonte . 

Para possibilita r u tilização mais r acional elo 
material a Comissão tem insistido para qne os 
motoristas 'Venham fazer um es tágio de alguns 



-72 -

dias, não só para treinamento no manejo das 
máquinas, como para conhecer os cuidados neces
sários à lubrificação e limpeza. Esta medida tem 
dado resultado para os que se têm utilizado do 
treinamento. 

Tanto quanto possível, com os recursos de 
que dispõe a Comissão, construíram-se abrigos 
aproveitando o material de embalagem, mas ain
da há Scrapers sem possibilidade de proteção. 

Em 1957 a Comissão forneceu máquinas e 
equipamentos a diversas repartições públicas e 
atendeu às Prefeituras e Empreiteiros do Estado, 
tendo fornecido maquinário no valor total de Cr$ 
130. 523. 958,00. 

De acôrdo com autorização recebida, foi ad
quirida uma sonda Bucyrus para a Escola de Sou
dadores. A sonda já está em serviço. 

Adquiriu, também, para a balsa que o Es
tado mantém no Rio Paracatu, um motor de cen
tro Diesel de 20 HP, marca Bulith. ~sse motor 
destina-se a facilitar a travessia do Hio Paracatu 
no Pôrto de Caatinga. 



FOMENTO DA PRODUÇÃO 

O ano de 1957, co,mo acentuamos em nossa 
introdução, foi marcada por realizações que vi
sam principalmente à reestruturação da econo
mia mineira. Problemas até agora sem solução, 
com graves ressonâncias no sistema da produção 
agrária e industrial, testão sendo equacionados 
gráças à presença do Govêrno do Estado, que, pro· 
curando suprir a deficiência da iniciativa pri
vada, leva o seu estímulo e o seu amparo aonde 
êl es se tornam, mais necessários. Como veremos 
em relatos circunstanciados, novas emprêsas de 
capital misto começam a atuar objetivmnente, 
tudo fazendo crer que Minas caminha para a sua 
redenção econômica. 

Também a Secretaria da Agricultura inten
sificou, ntravés de seus órgãos especializados, a 
assistência à lavoura, voltando maior alteução pa
ra o m10vimento renOivador que atualmente se 
verifica nos métodos de trabalho rural, consis
tentes na substHuição de obsol etas práticas por 
proc1essos modernos de agro técnica. A m ecaniza
ção da lavoura, a fertilização científica da terra, 
sua defesa contra os desgastes da erosão, cons
tituem medidas de proteção levadas a efeito nas 
diversas zonas produtoras do Estado. 

A síntese que se segue mostrará, em dados 
expressivos, o que vimos 11calizando por interm.é
dio dos vúrios órgãos encarregados de promover 
o incremento de :n()ssas fontes de riqueza. 
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Produ!;ão Vegetal 

Fomento Agrícola -- No meio rural, observa· 
se a e.ficbentc atuação desenvolvida pelo Depar
tamento da Produção Vegetal, através de vasta 
rêde de serviç'Os. Heaimelllc auünadores foram 
os r esultados ohtidos, sempre qne os c;onrronta
mos com clet,erminadns co ilJições adver:;as que 
tivemos pela fl'ente em 1957. En'trc e:-:tns avnliam, 
notadamente, a carência de ngrônomüi-; em f50% 
das nossas Circunscrições e a deficiência de do
tações orçamentárias. Todavin, mais de G mil prn
prie<lades agrícolas, cobrindo uma úreà de 321.700 
quilômetros (ruadrados, receberam n visita daque
les técnic'O que se valcrnm de toJos os meios de 
condução, com o objiCtivo de advcrí:ir os nossos 
lavi·adores sôbre a inconveniência do iwlacionis
mo e concitando-os à adoção de mé odos de lra
balho mais compensadores. Milhnrcs dêlcs vie-· 
r am a registrar-se n a Secrclnri~ da Agricultura , 
da qunl hoje rcccb:~m ;u:>si~;lêl l cia di1·cta c efe ti
va. I·~m conseqüência di.slo, cl:rcn dt: :?.:~:) rn il 
quilo' de ::;cmeutl:s diversas, d~!S {ll!HiS l!jl) mil UC 
milho híbrido, l'orm 1 colocado:' ú sun d ispO!Jição 
no ano de 1!)!)7. 

Rcflorestmncnlo, prúiica:; ncom;dhávd:; para 
a dclicsa oon tra os nefastos ddi.o!o; da cro:;:ío, in+ 
gaçilo, mccani.r.üc;.iio da lavoura, adubtH;:\o., con
trôle de pragas e moléstias das culturas, melho
r amento das pas.a:~:ens, nçudc:gcm, instulaçiio de 
m oinhos c indúsirias r urais, pequenas nsiuas clé
t:ricas, desenvolvimen to racional das culturas pc
culim1cs a cada rcgiãü·, expos:çõcs agrícolas c ex
tensão rural, alér1 de outras a li 'idades csst:nciais, 
eis o acervo parcial das realizações . que assina-.. 
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Iam, no setor rural [11,cnas, o programa do meu 
Govêrno através dn Secre taria da Agricultura. 

Pela InspeioriG Regional de Fom ento Agrí
cola; distribuíram-se 166.511,700 quilos de ce-· 
r euis, Jegumilitü!.las c ou h· as, 4 . OG0,72!) quilos de 
hortaliçns, G. 087JJOO t[tlilo :~ de tnh(rcul-o:; (ha ta
ta), G0::5,0ü0 c1ui los de bu lhos (cebola ), <18 .3~5,000 
(Ittilos de o1hndura (cana de açúca r) c :J0:5,09ü 
quilos de r izomas (inlwm e) , num total de . . . . 
225 02-i,'120 ·quilos de semen tes divc2·s~::: . i''l êste 
total acr esccn tcJn-sc t11 .2'7G m udns frutífe ras, 
322 . H;) cafcdrot>, 5 .120 es:3ências florc3tais e 
8 . G41 videiras, num toln: o.:~ :377 .182 IT!l.. bs. 

K ·ecu tarmn-se trabal hos nos Postos Arrror
p ecuárlos, concspondc Jtcs a 191 lli2ctm·cs de 
áreas cullivndas e produziram-~;c 1 G8 . D1G qu ilos 
de semente.';. Foram vi ~;ilndns utravé · das .:!;) Cir
cunsci'i<;ões A:1;1·koh 1 .10.) propr iedndt:s e rninis
tradns :> .14-! illS Íl'll <_'Õcs técn icas. Alugnrm H;c mú

({tlinas divc i'S~ls num total de 18 .01;3 düL·i c atcn
dermJ Hic n. 070 agricultores. CoPstim Í) '<F D:-SC .• 

ll!). OG7 l i tros de gnsolin a, MJ..G:2ü Iil ros de ó!co 
oornhustivcl. 6 .16!} li tros ele óleo lt:hrii'ic~mte, 

2 . 23:1 litros de querosene e W3 qul 03 {k ~.;rnxa . 

Nt!m resumo do:; ~~c : · vi~·ry; prc~:U ~ dv~ ú ngri
cultura , conclui-se tJU C for am realizadas opera
ções de destaca mento, a r adnra , gradagem, nive
lamento, sulcam ento, sem eadura, colheita c ceifa, 
num total de 1.144,93 ha .; operações de abertura e 
conser vação de estradas rurais e construção de ter
raços e cor dões de eon tôrno em 580,6 km ; opera~ 

ções de t1er r a ple11 agem para d iversos fins , unma 
área de 297. 764 m2; serviços de movimcn to de 
t d ! • . 
erras para açu agem, t rcnagem , n LCl-ros, canms 

de irrigação-, cons trução de terreiros d e café 1e 
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outros fins, num volume de 140.903 m3 e, final
mente, serviços de colheita, trilhagem e ensila
.gem, nw11 total de 939.817 ·quilos. Quanto ao mo
virruento financeiro, pôde-se obter Cr$ 2.228.029,50 
na revenda de sementes 1e mudas e Cr$ 
2. 229.042,30 na cessão de materiais. 

Algodão - Quando o maior Estado produ
tor de algodão, que era São Paulo, apresentava 
considerável declínio na produção da malvácea 
e evidente depreciação da fibra, a Secretaria da 

.Agricultura de Minas Gerais enfrentou o pro
blema em tôda sua extensão, desde o setor pura
mente agronômico até os seus aspectos econômico
financeiros. Para isso, ·durante meses, reuniu-se o 
Conselho Técnico de Agricultura e os técnicos da 

·Secretaria. 
Como conseqüência dos estudos então elabo

rados, apresentamos projeto de lei visando ú rc
. forma do Serviço Especial da Cultura do Algo
dão, hoj e convertido na Lei n.9 1.627, de 3 de 
julho de 1957. 

Com efeito, do ano passado após termi
nada a reforma do Serviço Especial da Cultura 
do Algodão, verificamos que o início da revolu
ção algodoeira em Minas teria por escopo a aqui
sição de sementes básicas, de vez que no territó
rio mineiro, em face da hibridação generalizada 

. oo algodão, o produto se apresentava de precária 
qualidade, sendo que a safra não bastava nem 
para cinqüenta por cento do consumo necessário 
às indústrias de Minas. 

Para <.rnc pudéssemos obter sementes selecio
nadas que servissem de ponto de partida para a 
restauração de nosso8 algodoais, tivemos que re

. correr a outras fontes produtoras. Além da aqui-
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s1çao dessas sementes, conseguimos ainda, do · 
Instituto Agronômico de Campinas, sementes bá
sicas "Exprcss" e "Piratiuinga" para início, no 
Estado de Minas, das devidas experimentações,. 
por interrnédio ào nosso Instituto A-gronõrrnco. 

O que se conseguiu r ealizar nesse setor não foi 
sem grande esfôrço, porquanto até o presente 
momento já foram obtidas cêrca de 60.000 sacas 
de stementes perfeitamente selecionadas. Para que 
no território mineiro não mais entrasseiffi as se
mentes de péssima qualidade, destinadas a fins 
industriais e provindas de >Outras fontes, e pudés
semos garantir, pel,o mc.tDs em parte, a seqüên
cia do plantio algodoeiro, adotamos diversas pro
'Vidências. Quatro càmaras de expu:::gos em fun-. 
cionamento, localizadas em Manga, Curvelo, Be
lo Horizonte e Pará de Minas, trabalharam, inin
terruptamente, por meio de 3 turnos de mprega
dos, e durante algum tempo, a fim de que as 
sementes, devidamente expurgadas, fôssem distri
buídas. 

O Serviço do Fomento do Algodão cons
ta de 7 setores de trabalho sediados em 
Belo Horizonte, Pnrá de Minas, Paraope
ba, Curvelo, Espinosa, Montes Claros, c Diaman-· 
tina, inclusivP os Posto8 de Fon1ento de Caeté, 
Barão de Cocais, Pnrú de Minas, Pitangui, Pom
péu, Quartel Geral, Paraopeba, Cordisburgo,. 
Baldim, Curvelo, Fclixlfmdi.a, Corinto, Buenópo
lis, Espi;1osa, Porte"rinlw, Mato Verde, Janaúha, 
Monte Azul, Cntuni, Rio Verde de lVIinns, Manga, 
Francisco Sá, BrasHin, Coraçã'O de Jesus, Süo F ran-. 
cisco e Diamantina. 

Nos catnp'Os flc Cooperação n prodw;.i'ío foi tlic:-:. 

2.45G .OOO kg de algoduo em rama, resultando uma 
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·percentagem de 49 . 164 sacos de scmcn tcs . Para 
1933, a estim t, ti <a da produr;fto é de ~l. 759 .200 
quilos de ulgoduo em ram a, o que pod1crú fornecer 
cêrca de 195.186 sacos de sementes puras para o 
próximo plantio. 

Congresso do Algodão - Acontecimento dig
no de cf;pccit11 mcn( uo, em 1057, foi o 1.'1 Congres
so realizado em Mm ttcs Claros, L or iniciativa da 
Secretar:a da Ag1;icul i:u ·n e sob o patroclaio das 
entidades r elaciorutdns co 1 o prolllcma algodoelm , 
com a finalidade de discu.·suo. d'O aspectos ~gl·o

nômicos, econômicos, técnicos, f inancei ros, jm·ídi
·cos e sociais c, p1;ed puamente, do fomcnlo c da 
melhoriu da produção da preciosa malvácea. Ti
vemos ensej o de participar do encerramento do 
certame, cynando, em homenagem ~·o ccn tcn ú ·io 

·da cidade sertaneja, sancionamos a Lei n.~ 1.627, 
qne rcor~a n iza e <.li:ciplina o Scrvi~o do Fomento 
do Ala0dão. 

Cultura elo trigo - f cul'u rn do t rigo em Mi
JW S Ger nis vem mcreccn ··o i.gunlme lle cu idados 
da ~, ~crc aria da A.~ rlcultmu . Campos de Coope
ração são mantidos em zonas apropria das ao cul
tivo da gramínea, onde vêm sendo vlanta<.las va
riedades aconselhadas·. O fornecimento ele se
mentes elevou-se a 19.100 quilos, destacando-se a 
recente remessa às lavouras trabalhadas por co
lonos lituanos, localizados no municipio de Ca
manducaia. 

É de notar-se a real assistência prestada 
aos plantadores de 'Varginha, através de 
constantes r emessas de colll edci ras, além do fo
mento 110 h·i,( 'o na cid ade de P assar., cuja produ-

·ção, vor hectare, superou à do Hio Grande do 
-SuL 
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Cultura do Caf,é - O 'Govêrno do Estado ce
l ebrou diversos acordos com o Instituto Brasi1êi
ro do Café, aproveitando-se das 'an lo.gens con
tidas na lei que criou e regulamentou a autar
qu ia do café o Animadores têm sido os resultados 
de tais convênios, o que leva a desejar a prorro
gação c assinatura de novos, de maneira a pcr
mifr ao Serviço Especial da Cultura do Cai:'é pros-

. . . . l ' l ' - ' t o segnn: com as n ncia 1vns c 1' C G_ Iz tt~;ocs u Cls ao 
reerguimen to da cafeicultm·cl mineira . 

Den tro dos rccu~· !.>os c:~i:Jtentcs, o Scrvi"O Es
pecial da Culit:ra do Café tem p1·ocurado cum
pril· as suas finaJida(k;s o D,:;::;sn m~nciru , foram 
ad ti Jirir11QS do I o A o ele Cnmpi n~\ :o ; 4 11il q u'.los de 
semenlcs r,elecionndas o :f: que n ;:;; novação das 
lavourG.s do Estado, pr ineiu:::lmén Lc em sua me
lhor zo:w para a cn fcicu1il~t·n - [1 í:mw SEl --, 
deve ser licita, tomando-se por lla~>c nma séri de 
fatôr es de ordem técnicn, <lcstnc.ando-sc, clllrc 
êle. , a prodw;ão de mud n!:; v iw)rosn!; oriundas de 
val'iedadcs de alto padrão de produ tivl<l~Hk, pois, 
"lVIinns Gerais prceisa tr:J nfi i'ormar-se crn um 
grande viveiro de mudas se cdonndas <lc "Honro
bom Amarelo" c "Mnndo Novo", qnc possib ilitem 
substituir, (]entro do menor 1wazo, as suas velhas 
lavouras por outras racionnlmenlc form~.H.la!>" . 

Diversas medidas 'Voltadas para a defesa 
da produc;ão da ruhiúcea 1estão sendo tomadas, 
principalmente contra a erosão, c, para ÍSS'O, es
força-se por dotar as Inspetorias de melhor apa
rcllwgc:m a fim de facilitar o trabalho de práticas 
aconselhúveis nos sol10s das lavouras jú formadas. 
Também o comha te à broca é problema de cons
tante atenção do Serviço Especial da Cultu ·a do 
Café, tendo em vista que são superiores a 50% 
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os prejuízos ocasionados por essa praga nas zonas · 
da Mata, do Vale do Rio Doce e Mucuri. 

Outras providências foram tomadas junto ao 
Instituto Brasileiro do Café, como, por exemplo, 
a aquisição de BHC a 1 e 1,5%, num total de 
594.530 quilos e distribuídos nos municípios pro
dutores por tôdas as suas inspetorias. Somam às 
mencionadas outras de grandes importància , 
como a produçãiQ d e mudas selecionadas, a aqui
sição de lâminas de pinho,, de ensinamentos atra
vés de intensa divulgação, a assis tência técnica 
efetiva, os cursos práticos para técnicos agrícolas, 
para fiscais de fazendas e as concentrações de 
cafeicultores. 

A campanha de restauração dos cafezais c 
a obtenção de cafés finos em Minas tem sido a 
mais eficiente em todo o Brasil. Alcançaram os 
mais expressivos resultados as concentrações de 
cafeicultores, realizadas nas cidade de Guaxupé, 
Viçosa, Teófilo Otoni, Varginha e Caratinga, on
de se debateram importantes problemas ineren
tes à cultura cafeeira. 

Moagem de Calcário - Absorvente é a prc
ocúpação do Govêrno de Minas pelo problema 
da fertilização das terras. Dessa maneira, tem. 
a Secretaria da Agricultura adquirido adubos di
versos, como superfosfato simples, superfosfato 
triplo, salitre do Chile, sulfato de amônia, clo
reto de sulfato de potil ssio, :farinha de ossos, fer
tilizantes pt1ra ceren is . 

A n ecessidade da cabgcm na correção 1c nn 
fertil ização do ~;olo vem encontraudo com eficiên
cia a sua soluçu'O no r eaparellwmen to do Scrvit;o 
de Moagern de Calcário . 
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0 moinho da Cidade Industrial atendeu, em 
1957, a quase todos os municípios do Estado, in
clusive as cercanias de Belo Horizonte, num total 
aproxim~do de 2 .500 .000 quilos . Tendo em vis
la a insuficiência da produção dêsse moinho 
dctermin:lmos, logo no início de nossa adminb
tração, a instalação de novas unidades, achando
se jú em fa se inicial de produção o moinho ins
talado em Barbacena e, em ndiaulada constru
ção, o de Curvelo qne deverá entrar em ativida
de no corrente ano. 

De{ esa Fito-Sanitária · -- Empenha-se o Go-
rêrno lla soluc;fio de problei1HS CDtomolÓ:gioo;.;, 

fitopalológicos e de fisiologia w:;~etal, salicntnn
do-::;c o combate siste.mútico às pragas e <b~nç. a! ; 

que utumn preferencialmente nas plantações hú
sicns dn nossa economia, como o algodoci.ro, o 
cafeeiro, a bata ta, o milho, as frutas. Intensificam
se, ainda, estudos sôbre diversos inseticidas, fun
f!icidas e ervicidas . Tais trabalhos se desenvol-
"' vem através de turmas volantes, com sede na Ca-
pital e nos Postos de Defesa Sanitária Vegetal de 
Delfim Moreira, Ouro Branco e Lagoa Santa. 

Reflorestamento - Em face da devastação 
das matas até então feita sem qualquer 
critério científico e conhecimento dos :5rave · in
eonvenientcs que poderiam advir de hl·o eon1 e
nável prática, manteve o Govêrno, a exem
plo de 1056, a atenç.ão voltada pnra u eampa .. 1hn 
educacional das populações e para rigoroso po· 
[ciamento, nõo só punindo os infruto .. :es l~'.l C6 -
dir,·o Florestal, oomo ainda coopen·.udo com iod0" 
quantos se dispuseram a :nedliú-ln ··: a obra de l'<:

composição d·,s ú ·ea:> devastada~;. Dessn forma, 
sf o expressivo~; os resl ltarlos er>lhictos nos inú~ 
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meros campos de experimentação de essências 
florestais, mantidos pelo Estado e por partieulares, 
e onde r ealizam os estudos relativos à adaptação, 
desenvolvimento e r endimento econômico das es
pécies e variedades. 

No que concerne ao Parque Florestal de 021. 
Fahriciano, enérgicas têm sido as providências 
oficiais para conservá-lo em tôda a sua intregri
dade, a fim de evitar-!:.e sejam desvirtuados e 
prejudicados os princípios e finalidades que de
terminaram sua criação, quais os de preservar e 
defender as opulentas neservas naturais ali exis
tentes. Patenteando o interêsse do Govêrno na so
lução do magno problema, determinamos ao De
partamento Geográfico o levantamento aer ofoto
gramétrico da região . 

Motomecanização -- O verdadeiro incremen
to da produção agrícola em Estado da extensão 
territorial de Minas e sujeito a fatôres adversos, 
como o do êxodo rural, só será possível 
com a solução do problema da mecaniza
ção . Sem arrefecimento do en tusiasmo a que 
tal llens~ mento nos J,cvou em 1!Y5ü, })r;dcmo.' au·ora 

~ 0 

proclamar que a motomccani.?.ar,uo atingiu , em 
Minas, no ano passado, o seu ponto alto, com a 
entre·ga aos agricultores mineiros de quase 900 
tratores e seus respectivos im.pk:mentos, além de 
outras máquinas, como conjuntos para irrigação, 
combinadas, regadeiras, motobombas, pulveriza
dores motor izados e debulhadores de milho im~ 

portados dos Estados Unidos . 

lixperimen tação e Pesquisas Auricolus ·-- I'io 
que concerne ao melhoramento veg tal, a Secre
taria da Agricultura, por intermédio do seu Ins-
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tituto Agronômico, vem_ realizando um intenso 
trabalho de experimentação c pesquisas sôbre tô
das as culturas de interêsse econôm:co, cujos re
sultado~, após ser comprovada a sua significfm
cia para a melhoria de prodnç~1o, são fornecidos 
aos órgãos de fomento , para divulgação e adoç5o 
pelos lavradores . 

O Instituto Agronômico, com as 1:;uas estações 
e subestações experimentais, localizadas em Sete 
Lagoas, Arcos, Caeté, Carmo da Mata, Governa
dor Valadares, Maria da F é, Nova Baden, Ouro 
Prêto, Pitangui, Ponte Nova, Uberlândia c Leo
poldina, e coadjuvado por estabelecimentos con
gêneres do Ministério da Agricultura, sediauos 
em .Minas, executou, em 1 ()57, um apreciável nú
m ero de experimentos r.gríco1m\ rclFcioun0os com 
ns principais luvouras . Afora os trabalhos expe
rimentais propriamente ditos, o Instituto Agronô-
m·eo e :;nas dependências produziram sementes 
c mudas selecionadns, para di:>tribui~ão aos jn
tcrcssados. 

Construída pelo Instituto A;;rm ônlleo, en
trou em hmcionan1ento, em 1957, mn:1 eil.n H~ra fri
gorHica, ]Jnrn estudos de D.ruluzcn:l!.~cm de scm~n-

tcs , pri.lclpalmcntc du ha ta i.a in;~lêf!n _ Te1n c:'
pac.:dadc para 2. 000 cnixas ele :w :plilo:.;, volume 
êstc snficicnle ptlra se garantir o estoque húsico 
de batatn-scmcnte a ser <lbtdhuido em caJa 
r~poca de plm tio no centro do Estado. Sua 
capacidade real é, pois, de ·1. 000 eaixa:.; por 
ano, em 2 per iodos. A con:-:ervn~ilo d:: hat~l t<1 ·- :'i f~

mente de alta qualidade, pelo frio, de JLodo cJ. ~:;;:_·r 

plantada uma só vez ao ano, ohr~c~'mdo-a n~:::;im 

a ter o repouso fisiológico uatur«l, é condi~ô:J 

essencial para se eliminar o }rohlernn da im por-
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tação, cada vez mais difícil, por seu alto custo 
(Cr$ 32,00 o quilo, neste ano) . 

Igual ao primeiro frigorífico, há outro em 
adiantado estado de construção, na subestuçuo ex
perimental de Maria da Fé, também para 4 .000 
caixas anuais. Um terceiro deverá ser construído 
êste ano, em Patos, em colaboração com o Insti-· 
tuto Agronômico do Oeste, para se atender aque
la zona, a qual será o celeiro natural de Brasília . 
Com êstes frigoríficos em funcionamento, espera
mos que entidade particulares se animem a am
pliar êste serviço, por conta pr?pria, cabendo ao 
Estado apenas a manutenção dum estoque básico 
de alta qualidade. 

Entomologia - Setor de grande r elevúncia 
para a agricultura. é, sem dúvida o do estudo das 
pragas que atacam as culturns e problemas cor
relatos. Entre os trabalhos realizados pelo Institu
to Agronômico no campo entomológico destaca
mos: aplicação de inseticidas comerciais em pul
verizações concentradas, para o contrôle das pra
gas do algodoeiro, tendo produzido melhor efeito o 
tratamento com Rhodiaclor, que elevou para 1.096 
quilos a produção de 775 quilos de algodão por 
hectare, esta obtida sem qualquer tratamento; ('S

tudo da influência da temperatura sôhre o desen
volvimento de pragas (carunchos) de grãos de 
cereais armazenados, ficando constabl' o que a 
conservação em câmara fri r;orifica para isou, qua~ 

se por completo, o desenvolvimento dessas prar;o.s; 
estudo de instalações destinadas ao armazena
mento e conservação de cereais. Por oniro lado, 
continua sendo pesquisada a provável i 1fluência 
da ·alga de água doce CHARACEAE, uo con,hatc 
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ao caramujo hospedeiro do agente da esquistosso
mose. 

Química Agrícola - Foram os seguintes os 
principais trabalhos realizados: análise quími
ca do suco de frutas c!tricas; dcterminaçiío da 
época de maior necessidade de azôto, fósforo e 
po táss:o pnra a batatinha; co ,ürôle co:.t>-uo do 
B.H.C., para emprêgo na cultura do café, aná
lise em geral, inclusive de amostras de so~o rem~ 
tidas por agricultores interessa<los em conhece: · 
a disponibilidade de elementos químicos e a aci
dez de suas terras, constituíu ponto alto das ntl
vid.ades elo I stituto Agronôm ico . Os trabalhos 
relati 'OS à ho tfwica continuam em grande desen
volvimento contando o seu herbário com 4.552 es
pécies couveuü~ntemente conservadas e cataloJa
das. Teve proc seguimento a organização do museu 
carpológico, <.flle .i á possui frutos de numerosas es
pécies dn flora mineira. 

Conservação do Solo, Irriaação e Drena
gem -- Os solos Ctlliivac.'os nos países de clima tro
pical e de chuvas torrenciais estão sujei tos a um 

desgt sie l'Úpido e per m1:n ente, devido ú oxidação 
da matéria orgún ica c perda da camad a ele solo 
arúvcl com todo:5 o sctls elementos químicos, cau
sada pela erosão. A queda da produtividade agrí
cola é consectüência dê::;ses fatôrcs, agravados 
ainda com a mú distribuição das chuvas e pouca 
r etenção de umidade, em virtude da modificação 
fisioquímica dos solos. f:sse fenômeno tem con
corrido, desde a época da nossa colonização, para 

ampliar as áreas devnstadas pela má agricultu
ra Hdotada desde en tão. 
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Sentindo u necessidade de enfrentar o pro
blema, o Serviço de Conservação de 'Solos, lrri
gaçüo c Drenagem (S. C . S . I. D .), a cujo seio r 
estú afda a r ecuperação dos solos c água, os qun;:; 
estão vinculados · aos demais recursos naturais n: . 

nováveis, des tn cou o Ribcir ilo da l\Iatu con o a pí·i

meirn unidade a ser trabalhada dentro dos prin
cípios da lécnka agronômica moderna . CorrHJ 
garantia de maior êxito, o S . C.S .I.D . entrou U! l 

eutendimento.s cmo o Escdtório Técnico de Agri 
cultura (E . T. A .) e estabeleceu com êlc nma hí-l·· 
se de cooperação mútua no sentido de tornar po:.>
sível o levantamento econômico e social do Vak 
e a execução do programa estabelecido. As bn .. 
ses do convênio já foram firmadas, dependen
do a sua execução apenas da votação final do pro
jeto que autorü:a a sua assinatura, em discus, ão 

11 essa cgré~~la Assembléia. 

Ah~m dêssc co:lVênio, entemHwcntos têm ha
vido com outros ól'güos do poder público federal, 

no seulido de prestarem uma colnboraçüo cfciiva 
na execução dêsse programa . Assim é n1e foi 
solicitada 3 parHcipaçü.o da In:pctoria Flore ·tnl, 
do Instituto de ·Endemias Rurais, do Serviço de 
Caça e Pesca c do Departamento Nacional <:~ 

Obn1s de Sanca ncH lo (D . N. O . S . ). f.:ste úliimo 
órgfto jú hl ic!ou < ~.r; obras de r ebaixamento do lei
lo do Hihch:fio da ~ .. Ja ta, cnj a cxeeução tcrú a fi
nalid~:~dc de c.onlro!n · as "chcins do l'io". (' \'i!audo 

os danos causados ;,>elas inunduçõ<.:s dn~; vargcil" 
cnltivad:1s e núcleo:; populosos do Vale . 

O Instituto de Zootecnia jú inicion os estudos 
pertinentes ao welhoramento de pa•'tagcns, em 
estreita coopcrnçiio com o Serviço de Consc1·vn-
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ção dos Solos, Irrigação e Dr enagem . Indcp0ll·· 
dcntemente dos estudos que devem ser levndos u 
efeito, po.ra nêlc c~:km· o progrmna ddiniilvo, 
iniciou-se a assistên cia técnica no Vale, de acôr
do com os princípios gerais adotados pelo 
S . C. S .I. D. E, como resultante dessa assis
tência, cêrca de 200 hectares foram terracea
dos para proteger as pasi:age11s e cuituras <.le aba

caxi conira os efeitos dano!::os da erosão, e · para 
aproveitamento das águas de chuva . Ao lado 
disso, construíram-se 5 barragens para represa
mento de água. 

P~od• ção An!mal 

Fomento Animal - O l.Jepartamento da Pro
dução Animal, pelos seu· serviços especializado.:;, 
empeulwu-sc em dar maior mnplitude ao seu tra
balho de fomento c nssistênc..ia, proporcionando 
colaboração cons tante aos pecuaristas e objetivan
do medidas de proteção c defesa dos rebanhos . 

Consl:itnii do a al"men tnção do gado preocu
pação prcdominnnte dos criadores c problema 
fundamen tal de nossa econo .ia pastoril, conju
garam-se os esforços dos órgãos da Administraçtío, 
a que o relev~~nte assunto cstú afeto, no sentido de 
se incrementar a obtcn<;ão de forragem nns pró
prias faze1 das . Com êssc objetivo, largas úrcas, 
anteriormente abandonadas na Fazenda da Ga
mclcira, foram inteiramente r ecuperadas e desti
nadas à produção de forrageiras para o forneci
mento de mudas aos fazendeiros. 

O Departamento, atendendo às necessidades 
dos criadores e visando ao aprimoramento étnico 
dos rebanhos, promoveu a venda ou empréstimo 
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de 57 reprodutores das raças Holandesa p. b., 
Schwyz, Jersey, Guernesey, Gir, Nelorc e Indu
brasil . 

Empenhou-se, ainda, aquêlc órgão, na COll'>

trução de silos através do sístcma de prêmios e; n 
dinheiro a criadores, o mesmo acontecendo com 
o preparo de feno, nas fazendas purticularcs. 

No que concerne ao,· ccrtamc:s m1.wicipaís, 
cun pre assimtlnr que o Govêrno, atcuvéH de nu · 
xílio financeiro c assistência técnica, colaborou na 
realizaçào de exposições pecuú :ias em vários mu
nicípios, tendo contribuído com substancial ajuda 
financeira. 

Jliividades Viver ·as -- Com o objetivo de pro
mover o incremento à avicultura industrial, pro
porcionando aos avicultores a possibilidade de 
aquisição de pintos procedentes de plantéis sele
cionados c nclimatados em nosso ambiente, detel·
minamos a construção, no município de Bcti1n. 
distrito de lbirilé, de uma Central de Incumha 
ção. Trata-se de unidade perfeitameut.c apare
lhada, com equipamento americano, dn marca 
"Buckcy", com capacidade para 32 .000 ovos, im;
talada e d próprio do Esiado, o qual Jispõc de 
amplo salão de incubação, dependências para es
critórios, salas de seleção, dormitórios c depósi
tos. Foram ins talados, ainda, Úrn geraJor e re
frigerador destinado ao ar azenamento <.lc V<l

cinas. 

A Central de Incubação colocará u disposi
ção dos avicultores pintos selccionaJos, das ra 
~~as Lcghorne, New Hampshire, Whitc Ame
dcall , ·Hhodes Island Plymouth Rohc Bar
red, vendidos a preços razoúvcis . Com a in ~ tu l g .. 
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ção desta Central de Incnhn1;ito, esp era a S<'Ci.'C
taria de Agricultura ampli nr a úrca avie la pró
xima aos cen tros u rLa 1os m ais ckm;os . N ~1 n o 

que findou, a doença de Ncw ca ~> tle OC~Hio :.:O 'J 

graves danos ao nosso r ebanho avícola . Pa
ra o combate a esta terrí·vel virose, no pla
no e..:. tadtw l, severa ~; e n r;,;cn tcs 1llcd ic;:\:; fon,!"d 
tomadas, organizando-se um serviço de vacinas . 

Outros setores, como o da apicultura c o da 
a unicullura, n a da ficam a dever nos m ais hem or
ganizados cxis tcn lcs no Pcds . Os serviços r cspcc~1 · 

vos pr es ta r am n n nis c~• tn, i t a coopl' r: l•; uo aos í:l
teressados da Cnpital c do interior, orien tando o · 
apicultores c cunicullorcs c incenti vando ~ l j w; t ~l

Iação de novos n úcleos de crinçuo de :1ll cl: ; ~w c· í.k 
coelhos . 

No setor de laticínios. o·r ande número de in
ter essa dos r ecebeu ins truções sôbre rnaquinaria e 
plantas, com a finalidade f1 e instalação de fábri
cas, tormmdo-sc r elevante a colnhor ação prcsh1da 
!l CSSC <'enlido . 

Zootecnia -- O Instituto de Zootecnia conti
nttou , em 1957, os seus traball1o3 de e:~jl crimentn 

çilo C lJCS([Hisn llOS rú rio~; ! ) elüt'l~ ;~ da )l J"O(h u.:iítJ 
. !"' "1 ' ) 'l t. I . l ' · • · an1 Ht.l • !te a ·tva1nen e n nH; : 11~ 1 ~~~>es c: ~ tptL. ' Z:; ~ l < l-

mr.;nro, fo r nm constru ídr~s lo t ll i {' t!tk ·~ d a novn 
m aternidade par a su iuos, tc11do sido equipados o:; 
l:l boratór ios de Nu l.r if;fío Ji u~nwl c de } i : ;.~o p: : lo
logia da Hcproduç.ão. Essa m on tagem foj feita 
princip almente a través dos n~c l n üs orç.mne i t! 
r ios do Estado, sendo outra par le sup rida pelo 
aj us te paru exp erimentação zooiécnica e agros
tológica, en tre o Departam.edto N:1cional de Pro
dnção Anim al, do Minis térlo da AgricuH nl'a , :1 

Secrctnl'in <ln Agriculturn c a Un ivel'sidade 
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Rural do Estado de Minas Gerais . Os re
cursos recebidos do Ministério da Agricultura ~;o

rnaram Cr~i 750.000,00. Outro convênio de 
grande valor para os trabalhos Jo l ustitulo de 
Zootecnia foi feito com a A .C .A.R. (Associação 
de Crédito c ,\ssistência Hural) c o Escritório 
Técnico de Agricultura, que já concederam ao 
I.Z. alguns recuruos para realização de expcri-
meútos e pcsqu i:;a:~ na "bacia" leiteira de Belo Ho
rizonte. 

Dentre os estudos realizados pelo I. Z ., em 
1957, podem ser mencionados: eficiência repro
duiiva c produ tividade em suínos, taxas de re
produção em gado zebu, eficiência reprodutiva 
c rr gado leltciro puro-sangue europeu, experi
mentos sôbre tra(amento do gado na época sêca 
do ano, experirnc.tllo sôbre emprêgo de rações 
para produção de leite em regime de fazenda, 
incidência de afecções do aparelho reprodutivo 
de vacas abatidas em matadouro, determinação 
do consumo e da digcstlbilidade de fonageus 
em ovinos (em colaboração com a Escola Supe
rior de Veterinúda da U .H.E.M.G.), estudo da 
genealogia de suínos e outros. Iniciaram-se 
outros trabalhos dentre os quais merece ser cita
do um expcrJwento em colaboraçüo com a F.H .. I.
M.l .S.A., no sentido de se estudar a possjbilidude 
do encurtamento econômico do período de recria 
em gado de corte . Foi também iniciado um traha
lho de melhoramento de gado leiteiro e outro 
de ::;uil!o:->, dentro dos limites da "bacia" leiteira 
de Ddo -h .. dL: ntc, ambos em colaboração com 
fazendeiros e sob convênio com a A.C.A.H. e o 
Escritório Técnico de Agricultura. 
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Além disso, em 1957, foram cedidos, de~ 

pois de anotadas tôdas as informações de utilida
de à experimentação e pesquisa, :202 reprodulo-· 
res su.i.nos de alta quali<iade a criadores de vúri:-ls 
zonas do Estado. O n úmero de reprodutores ::;ui
nos j ú fornecidos pelo I. Z. n Unge, :1ssim, o total 
de 1.261 até dezembro de 1957 . 

Defesa Sanitál'ia Animal - O Serviço de De
fesa Sanitária Animal vem prestando os mais as
sinalados serviços aos criadores nünei.t . .us, atra
vés de assistência técnica gratuita em diferentes 
regiões. Assim é .que somaram 2.335 as fazen
das visitadas c 89'7. 735 as vacinações efetuadas. 
Nos trabalhos de diagnósticos de brucelose, 25 
n:nmiclplos c 1();) fazenda ;:-; fo;:am viGitados, consi 

derando-se que os atíngenos para diagnósticos de 
brucelose e de pulorose, bem assim a vacina pa
ra prevenção da Newcastlc foram, na sna qnm;c 
totalidade, preparados pelo laborató rio do fJ.P.A. 
No decurso de 1957, construíram. os nossos fazen
deirós 2D banheiros carrapaticidas e lllcs foi pa-
ga, como prêmio, a importfmcla f1e Cr~ . .... . 
104.400,00. 

No que diz respeito ao ubus tecimento de car
ne bovina, o Serviço de Indústria Animal exerceu 
o contrôle de dois importantes abatedouros, lo
calizados em Igarapé, município de .Mateus Leme, 
e em Pará de Minas, os quais abatem bovinos e 
suínos, que são vendidos em Belo Horizonte. Não 
menos a tivos foram os serviços destinados ao in
cremento da criação de peixes, efetuando-se, só 
no município de .T uiz de Fora, o pcixamenlo de 
25 r eprêsas . Visando a proteger o povo contra a 
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venda de pescados deteriorados, realiza-se de mo
do efetivo no mercado de Belo Horizon te rigorosa 
inspeção da mercadoria a ser consumida. 

Estudos Tl:cnhcoz e Ecollômicos 

~ 

O Departame-nto de Economia, a inwés de 
seus serviços cspccialhadm;, rcalízou, em 1;1:)7, 
inúmeros estudos normativos de natureza ccotlô
mica, destacando-se, entre êles, os refcrcHtcs ú 
produção agricola e de origem anim.al, sua ir~1~ 

portação e exportação . Foram rcalü:ach; pec
quisas sôbre vários produtos agrícolas, destacan
do-se o estudo relati'vo ao algodão e que constituíu 
subsídio pDra o I Congre:;so _E;; t":.dunl do Algodão, 
realizado em Montes Claros . 

Organização Econômica e Social -·- No que 
tange à organizfH;ão social do l.rnhalho, conUm.ou 
o Departamento a desenvolver suns aiividude e: -
pecíficas, não só incremcnian<lo o ]JCrí'cilo jnlcr-
câmhio com o ll.linistério do TrnhulJw, para < cs
tabelecimeuto de uma exata n.-cn['za<;ão do cwn
prirnento das leis trabulld: : b~;, mw; nü;.da fa%endo 
com que crescesse o número das ~l~wc · ações pro
fissionais, no Estado . Ao:>im é que, e:m H)57, el e-
vou-se para 22!1 o número de sincic~1 tos dns dife
rentes catc<Iorias econômica~; ou profissio,w is, 
passando a ser ta , hóm de 198 as i\ ~isociac~ões H.u
rais registrada:; no Ministério da Agricultura. 

Em virtude da Lei n.Q 2 . G56, de 26 de novem
h ·o de l95f), 8:) entidades rmD is scdindr..c; no 
Estado receberam do Govêrno Federal, por inter
médio do i\í~Histério da Agricult.ura, subveuçüo 
que alcançou a cifra de Cr?p f) . H.J!.l . ;}G2,00. Por 
sua vez, o Govêrno do Estado concedeu, em virtu-
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de da Lei n.9 1 . 603, de 20 de maio de 1957, suh
vençi"io a 19 Associações Rurais, despendendo pa
ra isso a importância de Cr$ 1 . 330 .000,00 . 

Junta Comercial- Os serviços da Junta Co
mercial, supervisionados pelo Depar tamento àe 
Economia, como .vem acontecendo de ano para 
ano, em função do crescente descnvolvlmenlo 
das atividades econômicas do Estado, apresenta
ram, no exercício passado, dados que por si só 
refletem a pujança do comércio e da indústrin, 
em Minas Gerais. Foram ali registrados e arqui
vados 7. 110 do(;um ntos diversos e rubricados 
8. 542 livros comerciais, tendo sido fornecidas 
1. 642 certidões extraídas de documentos. A ren
da esta< ual, que em 1956 foi de Cr$ CJ72 . 788,10, 
atingiu no exercício de 1957, em selos e einoln-
mentos, a elevada importtmcia de Cr$ . .. . . . . . 
1.014 .981,10. Pnra os cofres federais maior foi 
ainda o aumento verificado, elevando-se o reco
lhimento de Cr$ 23.680 .256,00, em 1956, par:.1 
Cr~i :s:3. 10'7. 5•16,:30, em 1957. 

Em virtude da orientação adotada pelo Go
vên o do Esta do, no sen tido de estimnlar, através 
de medidas objetivas. o nosso parque industrial, 
podemos, com justificada satisfação, verificar 
que foi surpreendente o montante da capitaliza
ção no comércio e na indústria de Minas Gerais. 
Obedecendo sempre a elevação verificada no 
anos ante1·iores, r egistraram-se em 1957 no
vos capitais na expressiva importância total de 
Cr$ 4. 975. 557. 128,00. 

Cooperativismo - Nas suas m is diver~ns 

modaliaades de ação, o cooperativismo expe i
menta no Estado surtos de apreciável desenvol-
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vimcnto, o que vem evidencinr a plena aceitação 
dos seus princípios. 

Em ritmo ascendente, afirma-se nos varia
dos domínios da nossa economia e se dilata por 
todos os quadrantes do território nlineiro. Novas 
Cooperativas, em número de 39, foram , em 1957, 
registradas no Serviço de Economia Hural , per
fazendo hoj e o total de 303 3 S Cooperativas sob 
a supervisão dêsse órgão. 

:Merece espccinl citação o curso por cones
pondência mantido pelo Dcpm·tam.cnto de As:::1s
têncin ao Coo]1erntivhmo, o rnal tem concorri
fio para a difusão do ds tcm~ entre tls popula
ções . " lêm do mcncionudo curso, vem sendo edi
tada a rcvistt e boletim "COOPERA:\HNAS", como 
órgão informativo dos princi pa is acm tecimen
tos ligadoG ao;; in tc~J:ê~ses d~s Cooperativas. 

Classificw;âo dos Produtos Agrícolas e Pe
cuários - Em ·azão de conv&nlo c:~ ir? n·n -!o com 
~! União, o Es tndo execn(a , e scn ter r itó
rio, a c ns:;ificação comercial dos produtos 
a r..rricolns e pecu{trios. Pnra isso, n:w11tóm cu 
funcionamen to 1; po:;tos de d assificnçfío, locnli
zados nas set;uintcs cidade· : Bdo Hor · :~onk , C 11'

vclo, Espinosa, Gn3 'Up(\ Hu\ulnbt, J:uw{n·b, 
Manca, Mon tes Claros, P arú de :Minas, Pasws, 
Pirapor n, Uber nbn c Ubcdfmdia . A importância 
dêssc serviço consiste em que êk h põe 1 ormas 
pGra asseeur m· a padron iza~~ão dos pr o( utos dn 
fazenda e a hn ·;e oficial dos negócios, de com
pra e 'VCP.d~. , q te s~ realizam e 1t .,, n c•rnrn·ê:;!l 
ngri··ol·, o comércio c a ind ístria . 

Estão hoje oficialrnen te padronizados nuu:e
l'ows dêsses produtos, quer para efeíto de expor
taç:- o como para trocas internas. Apenas o al-
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godfto, setw subprodu tos e derivados e::;tão sujei
tos à clas~ · ficação obrigatória, para efeito do ·:::o
mércio interno, m;t~> o Estado t;C preocm)G. em 
r ealizar estudos para extensão do serviço aos de
mais produtos, tendo em vista que O'' efeitos da 
medida ~3c r efletem Da técnica de prodm;ão c uo 
estímulo do comércio exportador. 

O Serviço de Coloniza ( "' o e Imigra(:ão fun
cionou normalmente, en1 10!-)7. Grande número 
de colonos foi atendido na compl" de lotc:1 em 
nossas colônias estadunir., :Jcndo que, pot falta de 
•'flli,H ~) , outros for<m encnmin!md -:~ p;x;:·:~. (li.lCi'::;os 

núcleos do Institnto !"hc1rmd <'c In::.:_gn~~: uo c 
Colonização ou pura n Comis:;ií.0 do V ale do S8o 
Francisco. 0:; lote~; foram e;·Jtrceüc::; ao:; colonos 
delimitados e con fornecimcl".to de luz e fô r~a, 
conform e cn ten diw en tos hLvi<los cn trc a Sccre .. 
tar.ia e o Ministério <.la A~riculturn . 

Colônias Agrícolas --- Com o fun cionamento 
da Colônia Agrícola de Pu to:;, onde j ú exister~-: 

129 colonos nacionais e f) l'am ilias iíalhm ns, fico ! 

demonstrado l~uc a insi:aln(;ão dessns coltnias, 
com uma pccccntagcc1 m.inimu de fcwliEas e:-:
trangciras, alcan(;a rc~mlttl dm; sah;ú\tódos e trl 1. 

oportunidades parn a coloenção de 1~randc núme
ro de agricultores nacionnis. .i\.li s' faz, < con
tento, o fomento h cultv.ra da cana, corn var"etb
cks aclimatadas na região. 

Pelo que está sendo realizado naquele esta· 
belechncnco, pode verif"cn~-sc que a colonizri.çi:'w 
é realmente um excelen te fator de educação do 
meio rural e, com a insh lação da pequena vila 
industrial, ficou também demonstrado que os co-
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lonos encontraram uma média de salário, acima 
do mínimo oferecido na cidade. 

Terras Devolutas - O problema das lerras 
devolutas e dns matas em Minas, agravado por 
inúmeros casos de contravenções exercidas por 
particulares, revestiu-se, notadamente na r egião 
do Vale do Hio Doce, de circunstàncias que le
varam o Govêrno a determinar medidas enérgi
cas no sentido de resguardar os superiores intc
rêsses do Estado. 

Outras medidas que virão eont:dbuir para o 
equacionamento do problema dos terrenos cifram
se igualmente na reorganização dos servi~~os afe
tos ao Departamento de Terras e Matas, incluin
do-se a crinção de mais dois distritos, um em 
Jtambacuri c outro em Unaí, com a transferên
cia, ainda, do distrito de Araguari para a cida
de do Prata, c o de Jequitinhonha para AlmenH
ra. Vír,a-se, com isto, a facilidade de fisea
liza ção das grandes úreas devolutas nas citadafi 
regiões, com bat:.:e nn acertada norma administra
tiva de que tais di~;tritos não devem ~er "estáticos". 

Sobreleva notar q 1e, além das proposições 
em estudos, duas outras, em via de conclusão, c 
versando sôbre a reforma dn lei de terras n :1 
550, acabarão definitivamente com as eontraveD
ções e situarão o Departamento de Terras c Ma
tas em condições de desempenhar n•· suas ah·i
b ;ições com o ma· o r proveito c eficiência. 

O Departamento de Terras e Mat.a: desen. 
·,- olveu com eficiência as suas ut:ividades, empre
gando o melhor de seus esforços no sentido dP 
proporcionar a cada verdadeiro posseiro, tôdas nr. 
facilidades du ·ante a tramitação do processo, a 
fim de obter, dentro do menor prazo possível, a 
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legitimação da gleba ocupada. Foram concedi
dos, em 1957, 680 títulos de propriedade de terras 
devolutas, numa área total de 753.587. 863 m2, 
no valor de Cr$ 30.429.045,50, e encaminhados 
à aprovação 805 processos para concessão, com 
uma área total de 794.036. 690,00 metros quadra
dos. 

Matas - O Serviço de Fiscalização de Matas 
expediu, durante o ano de 1957, 5. 695 guias para 
exportação -de produtos florestais, compreenden
do: madeira em toros, madeira beneficiada, le
nha, carvão, tacos, dormentes, achas, ·postes e tá
buas . Lavraram-se 208 autos de infrações, con· 
vertidos em multas que atingiram ~ soma de Cr$ . 
736. 968,00. 

Departamento de Comé1·cio 

O Departamento de Con'. t~rcio, através os vários 
setores de suas atividades, obteve satisfa lório ren
dimento de trabalho. Durante o ano de 1957, 
continuou aquêle órgão a prestar valiosa assis
tência aos produtores rurais, facilitando-lhes, em 
todo o Estado, a obtenção de implementas neces
sários à agricultura e à pecuária. Destaque-se a 
cessão ·de 3. 676 unidades de máquinas agrícolas 
e industriais, no valor de Cr$ 3. 270.830,00 e 2.331 
extintores pulverizadores e outras peças, na im
portfmcin de Cr~ :' .127. 905,00. Distribuíram-se 
62.468 enxadas, enxadões e ferramentas diversas, 
num montante de Cr$ 4.272. 771 ,00~ O consumo 
de arame farpado de fabricação japonêsa atin
giu a 58 .702 rolos, acompanhados de 87 tonela
das de grampos para cêrca, tudo isto perfazendo. 
Cr$ 20.178.274,00. 
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Cumpre notar o sucesso eom que se fil a
lizou a importação de 65.000 rolos de ararrne far
pado japonês. Iniciada em 1956, essa operação 
representou medida de grande préstimo para 
os ruralistas mineiros, de vez que, distribuindo 
o produto, que é reputado de primeira qualida
de, a tôdas as Associações Rurais do Esta do, foi 
o mesmo colocado à disposição, no local do con
sumo, por preço extremamente reduzido (Cr~ . . 
320,00 o rôlo), ocasionando, desta forma, a bai
xa do artigo em 1957, antes vendido a Cr$ 400,00 
o rôlo, no mercado particular. Foram ainda for
necidas 1 . 579 toneladas de adubos, produtos 'Ve
terinários e outros artigos, no valor global de 
C r~ 9. 629. 321,00. 

Forragens - Conseguiu o Govêrno do Estndo 
a liberação, pelo. C.O.F.A.P. , de 120.000 sacos de 
torta de algodão, de procedênch paulista, num 
total de 600.000 quilos e importando em Cr!J) .. 
18.000.000,00. Embora tenha havido ligeira me
lhoria sôbre o suprimento liberado em 1.956, os 
120.000 sacos de torta paulistn, destinados pela 
C.O.F.A.P. ao nosso Estado, representaram, em 
1957, menos de 15% das necessidades dos cria
dores e seus órgãos de classe, somadas à fl emanrln 
das fábricas de rações e outras entidades. 

A Fábrica de Rações :produziu c dis
tribuiu 961 ,!) toneladas de halanceados parn bo
vinos; 3 . 609,4 toneladas para suínos; 182 hne
ladas parn aves, num totnl de Cr~ 2LOl9.G3:!.,00. 
Merece particular relêvo o bem sucedido pl:me
jamento da produção, o qual possibilitou, como 
promissora nota em meio à elevação gerHl de 
preços, uma significativa diminuição no custo das 
.rações . 
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Foram cedidas também 5.445 toneladas de 
sal pura o gado, 117 toneladas de farinha de osso, 
carne e sangue e ainda outros produtos, como 
peças c acessórios para máquinas, fungicidas e 
inseticidas, latas para leite, tudo num montante 
de Cr!ji 23 .571 .637,00. 

Outras atividades~ Concretizando-se o obje
tivo de estender a uma ·parcela cada ·vez maior da 
população belo-horizontina os benefícios reais 
contjdos na ação dos Entrepostos, foram 
instalados e inaugurados os Postos Populares de 
Abastecimento n.?s 3 e 4, localizados, respectiva
mente, nos Bairros de Santo André e do Hôrto 
Flores tal . A localização dêsses Postos, de acôr
do com superior orientação, seguiu a estrita fi- · 
nalh1ade de atender a pontos de alta densidade 
dem•)~~ rúfica e nHido caráter popular, de modo 
a béndiciar as classes que dêles mais ne
cessitam . Em síntese, o abastecimento de gêne
ros de primeira necessidade pelos vários setores 
ath)giu, durante o ano de 1957, um movimento es
timado em Cr$ 133 . 39,0. 993,40. 

Paralelamente, continuando a desenvolver a 
rêdc de estabelecimentos incumbida de le,var a 
todo o interior do Estado, de maneira prática e 
objetiva, a assistência reclamada pelos ruralis
taf:, instalou-se mais um Pôs to de Vendas de ma
terial agropecuário a preços reduzidos . Tendo 
como sede a cidade de Buenópolis, servindo a 
zona de largas possibilidades agrícolas, atingiu-se 
com o mesmo o número de 53 unidades em pleno 
funcionamento, cujas vendas alcançaram Cr$ . . 
32. 452. <149,50, incluídos nesse total cêrca de 
quinhentos produtos agropecuários ~Variados . 
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Nas Usinas de Beneficiamento, ou sejam a 
Usina Inconfidência, de Pará de Minas, Juscelino 
Kubitschek, de Diamantina, e Márcia Kubitschek, 
de Guaxupé, obtiveram-se 302.187 quilos de algo-
dão beneficiado. Produziram.-se ainda .. 
132.142 quilos de óleo semi-refinado, 68 .253 qui
los de Línter, 1. 318.350 quilos de Torta e 24.045 
quilos de Sabão, num total de Cr$ 10. 754.419,97. 

Atendendo aos trabalhadores, estudantes, 
gráficos, os Restaurantes Populares forneceram, 
em 1957, 1.314.517 refeições, no valor de Cr$ .. 
12. 888. 367,50. Proporcionando diversão, a pre
ços acessíveis, à classe operária, o Cinema Pais
sandu vendeu 323.152 ingressos, rendendo Cr$ .. 
1.132 .161,30. O movimento geral do Departa
mento de Comércio, em 1957, ascendeu a Cr$ .. 
285.261.601,60, traduzindo-se em apreciável di
ferença, para mais, comparativamente ao ano de 
1956, quando totalizou Cr$ 218. 304. 053,60. 

Compal1i.lia Agr' cola de Minas Geraie 

(C.;\ . r/l . L G. ) 

Concretizando as principais medidas preco
nizadas em nosso programa de govêrno, visan
do à recuperação do patrimônio agrope(;uário do 
Estado, sancionamos a Lei n.'1 1 . 716, de 21 de 
dezembro de 1957, criando a Companhia Agrí
cola de Minas 1Gerais - C. A. M. I . G. - , socie
dade de economia mista destinada a promover 
a motomecanização da lavoura, irrigação do so
lo, drenagem, florestamento, produção e venda de 
sementes selecionadas, ·distribuição de material 
agrícola, preparo de rações e industrialização de 
produtos alimentícios. Além das atividades li-
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gadas diretamente ao fomento, desempenhará a 
nova organização papel decisivo na elevação do 
nível de vida de nossas populações rurais, pres
tando-lhes assistência técnica, financeira e educa
tiva, bem como atuando objetivamente na solu
ção do problema de colonização das terras de
volutas, de modo a corrigir anomalias que vêm 
r epercutindo no equilíbrio do organismo social e 
econômico do Estado. 

A Companhia Agrícola de Minas Gerais, a 
cujo projeto emprestou essa Egrégia Assembléia 
o melhor de sua colaboração e espírito público, 
incumbir-se-á a partir de sua constituição, de ou
tro setor de relevante importància para a eco
nomia rural: a fertilização do solo. Caberá à 
C . A. M. I. G. imprimir rumos mais seguros nos tra
balhos ora confiados à Fertilizantes Minas Ge
rais - F .E .R. T .I.S .A . -, em prêsa que lhe será 
incor por ada. Dispondo de um capital de Cr$ 
600.000. 000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) 
e dos recursos provenientes da vinculação da Ta
xa de Recuperação Econômica, estú ela capacitada 
a realizar todo o seu amplo programa, a que es
peramos dar imediata execução, jú tendo reco
mendado as providências iniciais para a sua ins
talação. 

Rêcle de Armazéns e Silos 

O nosso constante desvêlo pelo r eerguimen
to dn poderosa fonte de riquezas que representn 
a agricultura de Minns não ficou ho terreno das 
normas estruturais, isto é, não nos restringimos 
àquelas medidas que reflitam tão sômente no au
mento do índice de produtividade da lavoura mi
neira. Questão vital para qualquer economia 
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organizada, constituindo mesmo, quando descura
da, motivo de estrangulamento da produção nas 
zonas agrícolas e alta do custo de vida nos núcleos 
urbanos, o regime de escoamento de safras es- · 
tava a exigir em nosso Estado maior atenção dos 
poderes públicos. O agricultor mineiro, quase 
sempre desassistido de crédito, tão logo se reali
zam as colheitas, vê-se na contingência de entre
gar os seus produtos à primeira oferta, sem con
dições fin anceir as c técnicas para depositá-los nas 
próprias fazendas e ali permanecer na expectati
va de preços compensadores. Cabe lembrar tam
bém que, na ocasião das safras, deixa o comércio a 
sua função legítima de veículo da distribuição, pa
ra muitas vêzes atuar como simples especulador 
junto aos produtores rurais, explorando a sua de
ficiência de crédito e onerando com a in termedia
ção o acesso dos produtos aos mercados de con
sumo. A presença da Companhia de Arma
zéns e Silos do Estado de Minas Gerais, cria da 
pela Lei n.9 1. 643, de 6 de setembro de 1957, virá 
disciplinar o sistema de retenção e circula
ção de mercadorias, concorrendo assim de 
u;w ira sn l x> t~1 ncin l oara a neutralização dos 
agentes responsáveis pelo encarecimento dos r~~ 
neros de primeira necessidade. Além da rêde 
de armazéns, centros de abastecimento, frigorí
ficos e silos projetada para todo o Estado, com 
unidades sediadas nas principais cidades e nas 
regiões produtoras, disporá a C.A.S.E.M.G. de 
grandes depósitos naqueles portos através dos 
quais escoam as nossas mercadorias de exporta
ção. Dando cobertura completa ao produto agrí
cola de Minas, desde a saída da fazenda até a 
sua absorção pelo comércio, esta sociedade de 
economia mista atuará ainda junto aos estabele~ 
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cimentos bancários como órgão orientador do cré
dito especializado. 

Situação Patrimonial - Constituída legal
mente e jú em fase operacional, a Companhia de 
r..rmazéns e Silos dispõe de um capital de Cr~ 
250 . 000. 000,00, acrescido de alíquota de 1/ 20 de 
Taxa do Serviço de Recuperação Econômica que 
lhe foi destinada por lei, vinculação esta esti
mada em cêrca de Cr$ 100. 000 .000,00 anuais. 
Constam de seu patrimônio armazéns que eram. 
de propriedade direta ou indireta do Estado, com 
os respectivos pertences, avaliados em Cr$ . . . . 
175.487.449,00, incluindo êsse total os bens da ex
tinta Companhia de Armazéns Gerais da Pro
dução de Minas . Os mencionados valores fora m. 
incorporados pelo Estado ao capital da socicdaue, 
o mesmo correndo com uma área de 114.536 m2 

na Fazenda da Gameleira, avaliada em Cr$ . . 
13.680.000,00. 

Rêde de estabelecimentos - A C.A.S.E.M.G. 
inicia as suas atividades através de uma r êde de 
quinze armazéns por ela encampados no ato de 
sua constituição . Nove dessas unidades, que per
tenciam ao Estado, localizam-se em Guaxupé, 
Uberlândia, Três Rios, Cisneiros, Araguari, Ai
morés, Teófilo Otoni, Patos de Minas e Rio de 
Janeiro . Os estabelecimentos de antiga proprie
dade da Companhia de Ar mazéns Gerais da Pro
dução de Minas situam-se em Belo Horizonte, 
Uberaba, Caratinga, Resplendor, Conselheiro Pe
na e Mantena. Acham-se pràticamente concluí
dos os entendimentos com o Instituto Brasileiro 
do Café visando à utilização pela C. A. S . E. M. G. 
de doze A1~mazéns mantidos por aquele órgão {'ffi 

Minas, sendo também objeto de negociações a 
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cessão de depósitos pertencentes ao Ministério da 
Agricultura. 

Novas Unidades - Á prirnitiva r(!de viruo 
somar-se brevemente novas unidades, obedecendo 
tôdas às exigências da economia de cada região. 
observados os problemas atinentes ao consumo e à 
produção, bem como as condições de transporte e 
outros fatores. Referindo-nos especialmente à 
construção de silos, de custo elevadíssimo e re
querendo quase sempre um processo singular em 
cada zona produtora, devemos acentuar que não 
poderá ser ela concretizada e acelerada antes de 
um trabalho de estudos e planejamentos desenvol
vido em bases técnico-científicas. Uma das nossl-l.S 
primeiras providências, ao cuidarmos da instala
ção da C.A.S.E .M.G ., foi dotá-la de um corpo 
de funcionários especializados capazes de equacio
nar os problemas atinentes à estruturação da rê
de de armazéns e silos de Minas ·Gerais. Por 
outro lado, entrando já numa fase de realiza
ções efetivas, o setor de engenharia iniciará os 
serviços de levantamento topográfico da extensa 
área da Fazenda da Gameleira. onde se erguerá 
o moderno centro de abastecimento de Belo Ho
rizonte, conjunto que incluirá silos, frigoríficos e 
armazéns. A fim de assegurar recursos para es
tas obras e outros empreendimentos futuros da 
mesma envergadura, a C. A . S. E . M. G. estuda no 
momento a obtenção de contratos e financiamen
to junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico . Pela lei que instituiu a Companhia 
de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais, 
Sociedade Anôrnina, ficou autorizada a concessão 
de garantia do Estado, até o limite de Cr$ .... 
500 .000 .000,00, nos empréstimos que a lilova em
prêsa ·de economia mista venha a contrair. 
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Crédito Agrícola 

No decurso do exercício de 1957, o setor agrí
cola em Minas Gerais expandiu as áreas de algu
mas culturas fundamentais, elevando o seu índice 
de produtividade, tendo para isso contribuído de
cisivamente o Govêrno do Estado através das or
ganizações oficiais de crédito. Constltuindo o fi~ 

nanciamento da produção um <os proJ)lemm: em 
que se debatem os nossos ruralistas, questão suma
mente complexa, pois abrange aspectos não ape
nas financeiros mas de caráter econômico e so
cial, procuramos imprimir uma orientação ob
jetiva no sentido de ampliar a r êde de carteiras 
especializadas e proporcionar aos homens do 
campo mais largos recursos para atender aos re
clamos de expansão e melhoramento de suas la
vouras. Os números obtidos no mo'Vimento de 
empréstimos, que passamos a apreciar, exprimem 
vivamente a 8tuação dos ürgãos bancários 
do Estado no fra])alho de soerguimento da 
agricultura mineira. Paralelamente, tem o 
nosso lavrador correspondido a êsse am
paro, liquidando exata e oportunamente os seus 
compromissos, não só mantendo viva com isso a 
sua tradição de honradez e pontualidade 1]0 cum
primento dos compromissos assumidos, como ain
da estimulando o crédito agrícola entre nós. 

Banco Mineiro da Produção - Entre estas 
instituições, cumpre salientar a presença do Ban
co Mineiro da Produção, S/ A, estabelecimento 
misto, com feição marcante de Banco agrícola, 
reconhecido pioneiro do crédito rural no País e 
que, desde sua fundação, vem realizando obra sa
dia de fomento e estímulo à produção agrária no 
Estado, auxiliando, preferentemente, o pequeno 
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lavrador, através de financiamentos diretos e con
dizentes com as suas reais necessidades. Pla
nificada inicialmente a .orientação dessas opera
ções, de acôrdo com as nossas pecularicdades, 
vem com êxito a sua Carteira Agrícola, perseve
rantemente, por etapas calcadas na experiência, 
aperfeiçoando e seguindo um ritmo sempre pro
gressivo de concessão de crédito à lavoura de 
nossos principais produtos, com evidentes vanta
gens não só para o lavrador, que estimulado, per
manecerá na sua gleba, como para as coletivi
dades dos grandes centros urbanos, beneficiadas 
pela estabilidade dos preços. 

Desde o início das operações do Banco Mi
neiro da Produção já foram beneficiados pelo 
crédito especializado 82.987 lavradores e com a 
não desprezível importância de Cr$ . . . . . . . . 
1. 809. 491 . 305,80, sendo de Cr$ 20 . 599,57 a mé
dia "per capita" de empréstimo concedido e li
quidado . Só na safra em curso, que se estende 
até 31 de maio futuro, foram, até agora, auto
rizados 5.192 operações no valor de Cr$ . . . . 
256.453.920,00. Para se avaliar o alcance dessas 
operações, realizadas em todos os quadrantes do 
Estado, consignaremos aqui que elas equivalem 
ao financiamento de 1 . 915 .764 ar rôbas de café, 
colhidas em 77.051. 824 cafeeiros; ao plantio de 
74.050 hectares de lavouras de arroz, represen
tando a colheita de 44.430.000 quilos; de 10.575 
hectares de lavouras de algodão, com uma sa
fra de 4.230. 000 quilos; .de 3. 760 hectares de 
lavoura de cana, produzindo 75. 200 .000 quilos, 
tudo isto à taxa de 8% ao ano e prazo de colheita. 

Banco Hipotecário e Agrícola - Também o 
Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Mi-
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nas Gerais deu novo impulso às realizações de 
sua carteira de crédito agrário no decorrer de 
1957. Através de agências e departamentos lo
calizados em tôdas as zonas de produção, foram 
concedidos empréstimos agrícolas, inclusive com 
penhor, no total de Cr$ 239 .994 .021,90, número 
bastante expressivo em confronto com o do ano 
de 1956, quando os financiamentos efetuados pelo 
Banco Hipotecário no meio rural somaram Cr$ 
192. 854 .036,40 . 

Banco de Crédito Real - Estabelecimento d·~ 
grande penetração em todos os setores da vida 
econômica nacional, figurando mesmo entre :::s 
maiores instituições bancárias da América dú 
Sul, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais 
r.;âo dispunha até agora de uma carteira e~

pr"ializada pela qual se pudesse levar aos nossos 
ptodutores rurais uma nova parcela de assistên
cja creditícia . Verificando essa deficiênri.a no 
sistema de operações do Banco, determinamos em 
Hl57 a criação e imediata abertura de sua c:.u-
ttira de crédito agrícola, providência que, sçm 
drmora concretizada, veio elevar consideràvel
nwnte o índice de financiamento da produção 
a grana mineira. Iniciando as suas atividade~, 

pôde o Banco de Crédito Real autorizar no se
gundo semestre de 1957 o atendimento de 1. 003 
propostas de empréstimos na importância de Cr$ 
87.443 .150,00, para uma área cultivada de .. 
1.319,72 hectares de algodão, 31.020,22 de arroz, 
16.668,11 de café, 190,36, de cana-de-açúcar e 
8 . 880,66 de milho. 

Associação de Crédito e Assistência Rural -
Cumprindo programa previamente traçado, a As
sociação de Crédito e Assistência Rural -
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A.C. A. R. - instalou em 1957 mais 5 Escritó
rios Locais, perfazendo agora o seu total 52 cni
dades em todo o Estado, além de 7 Escritór:o~ 

Hegionais. No momento, 87 Municípios do Esta
do, com a área de 73. 121 km quadrados e uma 
população de 2.135. 766 habitantes (respectiva
mente 12,3% do total da área e 24,8% da popu
lação do Estado), estão recebendo uma assisteu
cia que objetiva proporcionar, atra•vés da Exten
são e do Crédito Supervisionado, oportunidades 
educacionais e creditícias, visando ao desenvol
vimento sócio-econômico .de suas propriedad1~s, 
seus lares e suas comunidades rurais. 

Dentro das atividades de Crédito Supervisio
nado, foram recomendados durante o ano, 1.861 
empréstimos no total de Cr~ 42.612.;)75,00 e em 
média e C·$ 22.897,70, sendo 1.092, no valor de 
Cr$ 26 .914. 700,00, efetuados pela Caixa Econô
mica do Estado de Minas Gerais e 769, na hn
portância de Cr!j) 15. 697.875,00, realizados pelo 
Banco do Brasil S/ A. Até 31 de dezembro de 
1957, 1 . 899 famílias de agricultores (sitiantes e 
meeiros) beneficiaram-se com essa modalidade de 
crédito, que foi julgada em recente Conferência 
realizada na República do Panamá, a mais con
veniente para as famílias rurais de baixas ren
das e cuja adoção foi recomendada para todos 
os países latino-·americanos. O mon tante dos 2.183 
empréstimos que contemplavam essas famílias ;.~ra 
de Cr!j) 43. 378. 305,00 naquela da ta, recebendo das 
7. 420 visitas de orientação de funcionários da 
A.C.A.R. 

No setor de extensão rural, registraram-se 
13.054 visitas às fazendas e aos lares de agricul
tores, visando a levar-lhes ensinamentos no pró
prio local onde vivem e trabalham, efetuando-se 
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4.282 reuniões públicas com o comparecimento de 
118 .634 habitantes do campo e a discussão de 
problemas de interêsse geral. 32. 658 pessoas 
compareceram a 4 . 514 demonstrações de ensina
mento de novas técnicas c 33.896 pessoas visita
ram os Escritórios Locais e outras 38.013 foram 
atendidas em consultas fora dos Escritórios . 

O trabalho de educação profissional de j o
vens rurícolas, por métodos de extensão, experi
mentou sensível aumento. Funcionaram 52 Cluhes. 
- 4-S, com a matricula de 1. 077 j oven~ de nn -
bos os sexos, tendo havido 1. 929 rem iões e . le
monstrações, com a freqüência de 25 .766 jovens. 
A educação ,de adultos em grupos, de grande al
cance social, apresenta os seguintes números: 
grupos de agricultores: 22, com a matrícula de 
335 e a freqüência de 2 . 332 às 183 reuniões e 
demonstrações realizadas; grupos de senhoras e 
moças: 54, com a matrícula de 893 e a freqüên
cia de 7. 850 às reuniões e demonstrações uêles 
realizadas . 

Desenvolvendo, em. convênio com a Secreta
ria de Saúde e Assistência, o plano de levar ao 
meio rural a assistência médico-sanitária, propor
cionou-se assistência a 66.428 pessoas, granfle 
parte das quais pela primeira vez, por médieos 
do Govêrno Estadual, distribuindo-se mcdreamf'n~ 
tos e ensinamentos elementares de higiene, obie
tivando melhorar seu nível de saúde, a 17 .839 
clientes . 

Mecanização da Lavoura 

Acha-se concluído o processamento rclati-v·o 
ao empréstimo concedido pelo Export-Import 
Bank, de Washington, com a chegada a Belo Ho-
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rizonte do restante do equipamento encomendado 
aos fabricantes norte-americanos, no valor de 
US$659,899.20. f:sse valor, adicionado ao custo 
do maquinário anteriormente recebido, soma .. 
US$4,983,463. 02, total de que o Estado se utilizou 
·do crédito de US$5,000,000.00, contratado. O Es
tado, por intermédio do Banco Mineiro da Pro
dução, S/ A, seu agente nesse financiamento, pro
moveu a liquidação, com rigorosa pontualidade, 
.das duas prestações devidas ao Export-Import 
Bank, de US!p500,000. 00 cada uma, vencidas em 
15 de março e 15 de setembro de 1957, a última 
com expressiva antecedência ao vencimento, fa
to que aqui registramos pela sua grande signifi
cação. .Juntamente com essas prestações, for!:nn 
pagos juros contratuais no montante de US$ . . 
69,989. 84, para a primeira, e us~ 84,791 . 5·9 para 
a segunda, perfazendo o total deUS$ 1,154,781. 43 . 

A venda do maquinário, constituído por 843 
tratores, 63 combinadas, 4 colhedeiras de milho, 
30 segadeiras, 69 motobombas para irrigação, 
652 arados, 846 grades, 13 desenraizadm·cs, ~84 
plantadeiras, 284 cultivadores, 236 plain:1.; terra
ceadoras, 1.92 perfuradores, 20 pulveriza<lorcs e 
4 desintegradores, iniciada a 30 de jnnel ·o (h H)57, 
se desenvolveu aceleradamente e já na \ltima 
entre-safra 7t16 p ·oprlcdadc;,; rurais locnli:·.adns 
em 220 municípios mineiros, puderam contar com 
eficiente equipamento de mecanização agrícola 
e seus benéficos resultados já se fazem sentir 
na produção do Estado. A rápida absorção, por 
parte do nosso agricultor, dêsse equipam ento, é 
fato que se reveste da mais alta r elevància e de
monstra o interêsse de que está possuído o nosso 
homem do campo de organizar a sua la•voura em 
moldes modernos e mais produtivos . A colaho-
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ração do Govêrno neste sentido cada vez se fará 
sentir com mais intensidade, pois novos estudos 
estão sendo realizados e providências de grande 
objetividade serão tomadas em futuro muito pró
ximo. 

À medida em que corria o ano de 1957, vi
nha o Govêrno recebendo notícias de perdas 
anormais de bovinos em diferentes municí
pios do nordeste do Estado. A mortandade de 
gado atingiu o clímax no segundo semestre rlo 
ano. Em novembro, segundo r elatórios c de
poimentos de entidades de classe e peenaristas 
conceituados, estimo l-se na ca3a <1c 80.0{)0 o nú
mero das per das até então ocorridas, afora mi
lhares de abortos . Já ao final do exercido fi
nanceiro, verificou··Se que, dentro das dotações 
orçamentárias e cor o r eduzido quadro de ve
terinários e agrônomos .da Secretaria da Agricnl
tura, não encontraria o Govêrno aquela soma 
de fatôres suficientes a uma tomada de po.,ição 
que guardasse relação com o teor da crise . '.Jão 
era apenas um o agente responsável pela dizimn
ção do~: rebanhos, mas sim um somatório de ngen~ 
tes on causas, alguns dos quais vinhnm d · longa 
rlnta, muitos dêles empiricamente caracter izados . 
Traduzidas em têrmos financeiros, as p rd<Js de 
bovinos em 1957 no nordeste significam cêr~a de 
C r~ 200. 000.000,00. Em têrmos econômicos, re
pr esentam diminuição de rebanho, diminuição de 
carne, destinnda a Belo Horizon te, -Rio, etc . , di
minuição de matéda-prima p ara a F.R.l.M.I.S.A. 
O desgaste foi de tal ordem que operou como 
fator de ini:ranqüiU11adc, de frnstração sóclo-po-
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lítica de uma parte ponderável da comunidade 
mineira, estimada em 1. 000 .000 de habitantes . 
Assumiu as proporções de calamidade, a cuja evi
dência não se podia fugir . Estas constato.çõcs 
nos levaram, ao abrigo do teúo const:tucior d , 
à abertura, pelo Decreto n. q 5 . 353, de 13 de no
vembro, do crédito extraordinário de Crf:i . . . . 
10.000.000,00, e à constituição do Grupo de Tra
balho, integrado de pecuaristas e técnicos feder.<1is 
e estaduais, incumbidos de adotar tôdas as pro
vidências necessárias à anulação da crise. 

Tomando conhecimento e contacto com os 
problemas a seu cargo, o ·Grupo de Trabalho 
verificou que se impõe uma análise completa 
da estrutura desta economia pecuária, visando à 
tecnicidade e à racionalização dos meios de com
bate à cr ise em que se debate. Nos nossos dias, 
não há de se permitir que problemas como os 
aqui focalizados sejam tratados em têrmos de ro
tina, em têrmos de burocracia. Investigações, 
pesquisas, testes, tra tamentos, coletas de n .atcr ial, 
análises, estudos, sob todos os àngulos e aspectos 
da crise, estão sendo feitos no nordeste do Es
tado. Providências conjunturais e estruturais 
estão em curso, de tal sorte que se tenha seguran
c(a na ação dos técnicos . Dez equipes de cam po, 
compostas de veterinários e agrônomos, sediadas 
em Pedra Azul, Governador Valadares, Almenara, 
Araçuaí, Joaíma, Rio do Prado, Aguas Formosas, 
Carlos Chagas, Pavão e Itambrrcnri, dnrão assis
tência efetiva e continua aos r ebanhos. Cada 
uma delas terá um jipe, material de pesquisas, 
vacinas, geladeira, medicamentos e todos os ins
trumentos de trabalho . Serão r ealizadas provas 
de ganho de pêso na pecuária de corte, utilizan
do-se ,processos nutricionais condizentes com a 
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nossa realidade, para o que foram encomendadas 
e pagas balanças especialmente indicadas par a os 
testes em causa. Amostras de terra e gramíneas 
serão recolhidas para efeito de fixação do teor 
de minerais de que carece o gado. Serão iden
tificadas as plantas tóxicas que, cada ano, matam 
numerosas rêses . Sociólogos, geógrafos, econo
mistas, estatísticos também comparecerão, visando 
à complementação ·dos dados que indicar ão as 
soluções adequadas a êsse setor de nossa econo
mia . 

Em regime de acôr do entre o Govêrno do 
Estado e o Ministério rla Agricultura, a Comis
são Brasileir a de Assistência Educativa às Po
pulações Rurais - C .B .A.R. - deu prossegui
m ento ao seu ,plano de c · t~n são agrícola e me
lhoramento do índice soci i': l~n homem do campo 
em nosso Estado. Com a matrícula de 121 alunos 
internos, foram instalados Centros de Treinamen
to em Pedro Leopoldo, Barbacena e Coronel Pa
checo, visando ao preparo de filhos de agriculto
r es e operários rurais para a utilização de mé
todos racionais na exploração agro-pecuária . O 
Centro de P edro Lepoldo destina-se à aprendiza
gem de práticas de criação de animais domésti
cos, especialmente de suínos e gado leiteiro. Em 
Barbacena, ministram-se aulas ·de caráter geral, 
abrange~1do o estudo de normas agrícolas e ve
terinárias. A cafeicultura e seus problemas, bem 
como o uso e m anejo de tratores, constituem o pro
grama do Centro de Coronel P acheco. 

Extensão e Ensino Rural - Realizou-se, com 
êxito, curso de extensão dedicado ao treinamento 
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de técnicos, agrônomos, veterinários e m édicos que 
cooperam nas atividad'e~ da C.B .A .R. i:'cve (!Ie 
a fi!J.alidade de fornecer a essas eq4~pes conhcci
~entps e escl~recimento~ para uma a'ção mais efi
ciente e produtiva jup.to ao rurjcoJa. Fr~rrücntu
ram o curso 27 elerp.entos, recrut~dos entre fun
c~onários do Ministério. da Agri~.uitura c dos úr~ 
gãos e~ ta duais de fomento . Também foram or
ganizados, no período de férias escolares, 4 cursos 
de treinamento de professôras rurais, ·que funrlo
naram em Bambuí, Coronel Pacheco, Barbacena 
e Machado, com a matrícula global de 115 nor
malistas e sob a orientação técnica da Secretaria 
da Educação. Além dos ensinamentos de didú
tica e administração escolar, aulas teóricas c p ·ú
ticas de cooperaüvismo e associativismo, orgaJJi
zação de comunidade rural, educação sanitúri }l , 
higiene, pucricul ura, socorros de urgência , recrc ~ l 

ção orientada, trabalhos manuais, indústrias ru
rais caseiras, formn mipis tradas noções de di
versas lavouras c culturas . 

Missões Rurais - Considerando que as mis
sões rurais a inda constituem método eficiente pa
ra convocar a atenção do homem do campo 
para a rea!idade de seu meio fazepdo-o com
preender a necessidade de alterar os seus proces
sos de trabalho e de vida social, a C . B. A. R. col\s
tituiu 11 dessas equipes, percorrendo elas 20 mq
nicípios c visitando 78 loca lida dcs, em tôdas rea
~izando aulas de prá ticas agropcctJárias, paks tras 
médicas e sessões de cinema educativo . A C. B. \ .R. 
promoveu ainda uma Semana Ruralis ta no 'l mni
cípio de Machado, com grande afluência da po
pulação rural. 
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Carl:a. do Solo 

Nenhuma das medidas por nós encarecidas 
atend eria, entretanto, às suas finalidades se, ob
servando a real conjuntura de nossa economia 
agropecuária, J?.ãO nos detivéssemos, desde a hora 
em que assumimos o Govêrno de Minas, no exa
me rlc uma questão fundamental: o levantamen
to do solo. Estariam comprometidos os propó
sitos de in,crementar no Estado, em bases defini
tivas, as prática_s agrícolas racionais, a mecani
zação da lavot\ra, a adubação científica, o melho
ramento das pastagens, sem o conhecimento rla 
constitulção e conformação de nossos campos e 
terra;> <1e cultura . €,- pois, com justificado j ú
bilo que anunciamos o sucesso dos entendimentos 
mantidos com o Govêrno Federal visando ao ime
dia to início dos trabalhos de pedologia indispen
sá•vcis à confecção da Carta do Solo de Minas 
Gerais . 

{) plano de estudo de solo~> de lVIinas ·er rirá 
de hc' ·;c pnra os programas futuros de fomento. 
A ncce;,;sidade de um maior volume de produção 
a~~ l ' ÍC'>la se acenlua ano a ano com o aumento 
de ,,i)puüu;iio e, principah.11ente, com o melhora
m( ; ; to de n · vcl de vida do povo, que exige muis 
e ; ,1d hor. Não podcmos conta r com. nova úrcas 
ck Í.'~ lTUS virgens, sabendo que as melhores tenas 
de 'Hiuas jú cstfio :.>CIHio trab ·tlhadas e em con
tín 10 esrrotamento, mais pela indu·ia de quem. 
a~; explora do que pela produção delas extra ida. 
Cumpre-nos colocar à disposição dos agricultores 
os meios de conseguir o necessário aumento de 
produção e proteção de suas terra~>. :Muitos são 
0~ fatôres de tôda ordem que poderão contribuir 
para isto. Entre êlcs é o conhecimento do que 
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possuímos em reservas naturais com referência 
às nossas terras como fundamento para um pro
grama da conservação de sua fertilidade e meios 
seguros para um estudo da melhor forma de 
usar fertilizantes. 

O Ministério da Agricultura, pela Comissão 
de Solos do Centro Nacional de Ensino e Pes
quisas Agronômicas, iniciará, dentro em breve, 
os trabalhos, para execução dos quais o Govêrno 
do Estado contribuirá, nos têrmos da Lei n,Q 
1. 728, de 24 de dezembro de 1957, com todos os 
recursos disponíveis, tais como mapas, labora
tórios, agrônomos, técnicos, veículos, cabendo ao 
Instituto Agronômico o levantamento fitogeográ
fico das regiões, à medida que forem estudadas. 

Aproveitando a presença ali das equipes 
pertencentes ao Grupo de Trabalho da Pecuária, 
habilitadas a prestar valiosa colaboração tam
bém JJ este setor, o levantam nto do solo mineiro 
t:ert ~;eu comêço na região norte-nordeste do 
Estado . 

Industrialização 

Fomento Industrial - O Govêrno não se ten1 
eximido do dever de incrementar, sob aspectos 
diversos, a industrialização do Estado . Grande é 
o empenho em fazer convergir para aqui capitais 
efetivamente interessados no impulso do nos
so ciclo industrial e em transformar as nossas 
matérias-primas em fôrça dinamizadora da eco
nomia de Minas. Como responsável pelo de
senvolvimento dêsse campo de realizações, cabe 
ao Departamento de Fomento Industrial da Se
cretaria da Agricultura a precípua missão de 
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prestar permanente assist&ncia ús fúbricas em 
instalação e àquelas organizações que aqui pro
curam estabilizar-se. 

Cidade Industrial - Em nossa Mensagem 
de 1956 à Assembléia Legislativa, testemunhamos 
os resultados da obra perseveraníc que vem o 
Govêrno realizando naquele principal reduto da 
produção industrial mineira. O sistema de exe
cução do plano da Cidade Industrial tem em 
vista principalmente os fenômenos econômicos 
de cada período, os detalhes de técnica e outros 
de natureza não menos importante, também, por 
sua complexidade. As iniciativas isoladas, estran
geiras ou nacionais, de grandes indústrias, reves
tem-se ali para nós de significação transcendental. 
Em 1956, várias firmas importantes, c de proje
ção mundial, tiveram despachados os seus pro
cessos de aforamento para a construção de fá
bricas na Cidade Industrial . 

O movimento ganhou maior impulso em 
1957, quando cêrca de 40 emprêsas obtiveram 
aforamento de terrenos para aquêle fim. Em 
virtude disso, vem escasseando a disponibilidade 
de áreas, apesar do rigoroso critério do Govêrno 
na cessão de terrenos, euj os aforamentos só se 
tornam possíveis a empreendimentos de altas 
finalidades, sob o ponto de vista técnico e da 
conveniência econômica do Estado . Para aliviar 
a gravidade do problema, trabalhou-se junto à 
C .E .M.I.G . pela devolução das remanescentes 
.áreas de faixas disponíveis, e a ela cedidas ante
riormente, num total de 54 .000 rn2. 

É que, com o franco desenvolvimento da 
Cidade Industrial, também problemas graves e 
próprios do crescimento do núcleo foram surgindo 
r elacionados êstes com os serviços de abasteci-
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mento, moradia, transportes, melhoramentos ur
banos e administração geral. Algumas circunstân
cias concorreram entretanto para que restassem 
áreas disponíveis em condições de satisfazer as 
necessidades das grandes indústrias, como o 
processo de desapropriação de terrenos e de re
servas de áreas que, provisoriamenté, são ou 
foram ocupadas com instalação de serviços de 
repartições públicas. 

Graças a isto, conseguiu-se reservar a área 
de cêrca de 200.000 m2 para a S/ A Indústria 
de Motores, Caminhões e Automóveis (S.I.M.C.A. 
do Brasil), poderosa organização que construirá 
.sua fábrica em Minas, com linha de vital impor
tância para a economia nacional. Em situação 
análoga, processa-se entendimento com a firma 
Isuzo Motor Co., de Tóquio, para a fixação de 
uma fábrica de caminhão a óleo "Diesel" . 

As novas fábricas que se instalarão na Ci
dade Industrial, 'contribuindo para fortalecer a 
economia mineira, têm a participação notável de 
firmas com capital estrangeiro, como sejam, além 
das duas já citadas, a R.C.A . Victor, dos Estados 
Unidos; a Indústria Comércio Pohlig Heckcl do 
Brasil Ltda., da Alemanha; a Companhia Mi
neira de Conservas e a Trefilaria da Belgo~ 

Mineira. Dentre as que obtiveram aforamento 
em 1957, na Cidade Industrial, destacam-se : 
Bates Valve Bag Corporation of Brasil; Indústrià 
Nacional de Esmaltados; Sanson Vasconcelos; 
Comércio, Indústria de Ferro S/ A; S/ A Tubos 
Brasilit; Ventiladores e Hefrigcração Zauli S/A; 
Sociedade Técnica Textil S/ A. 

No tocante às indústrias em funcionamento, 
'satisfaz-nos anm1ciar que as fábricas ali est'al.. 
belecidas continuaram, em 1957·, a pródÚzil' not-
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malmentc, abastcc<2ndo co1.1 as S' l<c:s mo.nufaturas 
impor tantes centros do País e da América 
do Sul. Convém registrar que o principal pro
duto da Cia . Sidc;_·úrt:;ica Marmesmmm - tubos 
de aço sem costura - alcança hoje o mercado 
hrasilciro c de nl::;uus países cstrnngciros . Assh11 
encor:: hda J , e!o~; f~uc ssos obtidos, espera a Man
ncsm.ann, dentro do ~eu plano industrial, lançar 
outros produtos de renom e mundial. . 

O mesmo acon tece com a Indústria Mineira de 
Moagem. Com máquinas de beneficiamen to de tri
go, milho e rações, tem aumentado a sua produção 
é, por iniciativa própria, adquiriu grande área 
de terrenos, no município de Mateus Leme, onde, 
sob métodos r acionais, instalou uma fa zenda para 
plan tação de trigo, em grande escala . 

• 
Novas indústrias de moagem, va endo-sc do 

Plano de Recuperação Econômica c Fomento à 
Prod 1ção, têm-se dirigido ao Govêrno do Estado 
·:.l fim de obter os favores fiscais preconizados em 
lei, para funcionamento em outros pontos do 
Estado . Assim é que, à "Moinhos V era Cru;.:; 
S/ A", instalada em Juiz de Fora, já em franca 
atividade, se concedeu a isenção trilmtúria, visto 
haver aquela firma satisfeito os r equisitos deter~ 
minados pelo Decreto-lei n .9 2 .157, de 12-7-47 . 
A m encionada indústria, além de intensificar o 
beneficiamento de t rigo, produzirá, ta:lnbém, 
rações balanceadas cuja procura e aquisição tem 
sidO intensa por parte dos criadores. 

Relativamente às realizações de cunho sociál, 
apraz-nos mencionar que, ab~orvido pelo desejo 

<.1 .~ .. ~-o~~tcio~ar ~r~1ves J?r.o~I~p1as _!até~!es, ó 
Govêrno do Estado de~envolve esforços no 
sentido de ensejar condições de moí·adia ao 

' . .. . . .. .• , .I. - . 

número sempre crescente de operários da Cidade 
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Industrial . Assim é que, em fase avançada, se 
encontram as providências das autarquias fede~ 
rais para a construção de grandes núcleos de 
casas populares e de outras obras de caráter as
sistencial, 'Valendo-se da doação de terrenos para 
êsse fim feita pelo Estado através das Leis 1.522 e 
1.606. 

Para atender a futuros interêsses dos diver
sos órgãos estaduais, reservaram-se áreas espe
ciais de terrenos. A H.êde Mineira de Vla.ção foi 
doada uma faixa de terrenos, em ponto estratégi
co, para a construção de moderna estação de carga 
e descarga, com capacidade de satisfazer todo o 
movimento do importante núcleo industrial. 

Comissão de Obras - A Comissão de Obras 
da Cidade Industrial desenvolveu normalmente, 
no ano de 1957, as atividades que lhe estão 
afetas. No setor de abastecimento de água, as 
respectiv' s rêdes foram amnentadas numa ex
tensão total de 1 . 634 metros. Construíram-se 
239 metros de rêde de esgotos de águas resi
duais e 196 metros de rêde de águas pluviais . 
Executaram-se outros trabalhos, como rebaixa
mento de tubulação de água, desohstmção c 
instalações domiciliares, além da fiscalização e 
conserva de todo o sistema. Providências serão 
determinadas para o estudo de nova captação 
do Córrego dos Marcos, a fim de ser reforçado 
o abastecimento de água na Cidade Industrial. 

Na linha ferroviária interna, numa extensão 
de cinco quilômetros, manteve-se permanente 
serviço de conserva que consistiu na substituição 
de dormentes, talas de junção, agulhas e trilhos, 
drenagem do leito, encascalhamento e soca em tô
da a extensão dos ramais. Na parte relativa à pa
vimentação, executaram-se 10.894 metros quadra-



-121-

dos de calçamento poliédrico, e assentaram-se .. 
1.518 metros de meios-fios, a j ardinm' do-se uma 
área de 2. 500 metros quadrados. Diversas ruas re
ceberam 21.120 metros quadrados de cncnscalha
mento. Apraz-nos assinalar, a propósito, a valiosa 
cooperação da Prefeitura Municipal de Contagem, 
contribuindo com a pedra necessári: ao cn ça
mento poliédrico. O volume de c;:raplcnagem 
alcançou a cifra de 9.000,00 m3, enquanto o ser
viço manual produziu 10. 300 m. 

A Seção especializada de topografi a exe
cutou serviços de locações de áreas das indústrias, 
pro .i e to de "grade" de ruas e avenidas, locação 
de desvios ferroviários e desenhos corl'esponden
tes a trabalhos topográficos. Promoveu a Co
missão de Obras a construção de um pôsto de 
lubrificação 'e lavagem, de depósito de com
bustíveis e de um vestiário para a Praça 
de Esportes, realizando, ainda, reformns e con
servação dos próprios de seu uso, enquanto que 
a olaria, mantida para atender aos diversos ser
viços, produziu 130 .000 tijolos . Ao seu turno, 
as oficinas desincumbiram-se satisfatoriamente 
dos encargos pertinentes à m ecânica, carpintaria 
e ferraria. 

No va Cidade Industrial - Municipio de 
Santa Luzia - Pelo Decreto n.0 3. 460, de 16 de 
novembro de H/50, foi declarada de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, uma área 
de 20.923.000,00 m2, formada por duas glebas 
situadas no município de Santa Luzia, destinadas à 
instalação de novas indústrias. A norte, 
com 4 . 759.000,00 m2, já foi desapropriada e 
nela está sendo construído o Frigorífico de Car
reira Comprida; a sul, ·com 16.164.000,00 
m2, situada nas margens do Rio das Velhas, é 



-122-

formada por terrenos que se prestam excelente
mente para implantação de indústri al), d(~ ,;do ~l 

sua topografia e à sua distância de Belo Hori
zonte, variável de 16 a 22 quilômetros. Essas 
terras, além de serem servidas pelo Hio 
d:as V e lhas, são cortadas por córregos e pe
quenas nascentes de fácll aproveitamento . A 
última é servida por estrada de rodagem, em 
grande parte calçada, pela Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil e pela Vitória-Minas, já em constru
ção de Belo Horizonte-Itabira-Peçanha. A sua par
te inferior é atravessada pela estrada BR/31 
ou Paralelo 20, em estado adiantado de cons~ 

trução . A Nova Cidade Industrial de Santa Luzia 
será servida pelo Sistema C . E . l.VI. I. G . , sendo 
que a Subestação de Fôrça dà Usina de Salto 
Grande está situada entre as duas glebas. 

Cidade Industrial - Município de Gover
nador Valada ·r.s ---· A vocação indu:.:trial de Go
vernador Valadares tem sido proclamada 
e não é senão conseqüência da .posição qne 
ocupa o município no contexto da realidade geo
econômica de nosso Estado. Centro de conver
gência de vias de comunicações, aquela próspera 
comuna é, de fato, ponto onde se entroncam dois 
dos mais importantes sistemas de transportes do 
País: A Estrada de Ferro Vitória~ Minas, que 
a coloca em ligação direta com o pôrto · de 
Vitória, e a rodovia H.io-Bahia, que a leva ao 
Rio Janeiro e ao Norte através de excelente auto
estrada . 

Os recursos naturais do mumc1p1o são 
notórios, p~is, além d~ abundantes pastagens, 
próp'rias para a CriaÇão e engor.da de gado,, 
dispõe, também, de grandes jazidas de mi-
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neriO de ferro, de mica, de água[: ma:dnhas 
e extensas reservas florestais . Para potencializar 
êsses recursos, Governa dor V alndares ten1 ra
zoável disponibilidade de energia elétrica ~~cl'ada 
na Uslna de Tronquei.ras. Presentemente, apeua. 
trinta por cento da sua potência são consumidos 
pelo município, havendo possibilid~1de de duplica~ 

ção da capacidade, e sendo viavel ainda a sua in
terligação, no futuro, com a Usina de Salto Gran
de, situada a pouco mais de uma centena de qui
lômetros . 

Tudo isto, sem dúvida, aponta Governador 
Valudares como um centro de enorm<;s perspecti
vas industriais, razão pela qual se impõe uma ade
quada política governamental de inccntbo, no 
sentido de criar, naquele próspero murnci
pio, a exemplo do que já existe nas pro
ximidades da Capital e em Santa Luzia, uma 
Cidade Industrial, mediante um sisí.ema de cola
boração entre o Govêrno do Estado, a Prefeitura 
Monicip'al e a Com'panhia de EÍetricidade do 
Médio Rio Doce. 

Temos para nós que o desenvolvimento 
alcançado pelo programa de eletrificação e 
transportes, que se executa em nosso Estado. 
oferece oportunidade a uma política indus
trial agressiva por parte do Govêrno no sen
tido de atrair e fomentar a criação de indústrias 
em áreas vocacionalmente manufatureiras. 

, • J , 

As medidas a serem tomadas para o pla-
nejamento da Cidade Industrial em Governa
dor Valadares deverão, assim, constituir-se em 
instituto padrão, capazes de serem aplicadas, em 
circunstâncias semelhantes, a outros Municípios. 



Como providência preliminar, foi designada 
uma comissão de técnicos com a incumbência de 
escolher em Governador V ala dares uma área 
para fins de declaração de utilidade pú
blica, destinada à localização de indústrias, 
avaliar os terrenos escolhidos, indicar ao 
Govêrno os tipos de indústrias que podem 
ali ser instaladas, com direito de aforamento de 
terrenos e outras vantagens legais, c fixar as 
bases de um convênio a ser assinado entre o 
Estado, a Municipalidade de Governador Vala
dares e a Companhia de Eletricidade do Médio 
Rio Doce. 

Usinas de Leite - A Secretaria da Agricul
tura, através do Departamento de Fomento In
dustrial, não só exerce a fiscalização do benefi
ciamento do leite, destinado à Capital, como, 
por entendimento havido com a de Saúde 
.e Assistência, supervisiona o Serviço de Po
lícia Sanitária do comércio do produto. A 
Usina Central de Leite, arrendada à Cooperativa 
Central dos Produtores de Leite Ltda., hoje Co
operativa Central dos Produtores Rurais de Minas 
Gerais Ltda., vem prestando grande serviço à 
população da cidade. 

Em 1957, a mesma forneceu à Capital .... 
·28 .596 .030 litros de leite, contra 26.775.297, em 
1956, e 12 . 397 . 877, em 1949, da ta inicial de seu 
arrendamento. No mesmo ano de 1957, produziu 
636.000 kg de manteiga e 135.965 litros de 
coalhada. Foi a seguinte a produção das de
mais usinas fiscalizadas pelo D. F. I. : Usina de 
Sete Lagoas, leite em pó, 531.159 kg; manteiga 
653.000 kg; Fábricas de Esmeraldas, quei jos, 
,93.159 kg. 
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O Govêrno concedeu a fisc ~ lização industrial 
a Laticínios No ro Horlzonic, localjzada na Capi
tal do Estado, com instah ção parn beneficia
m ento de leite, destinada parte do produto ao 
consumo local . Duran te 1957, aquela fi ·m a 
r ecebeu 1 . 831. 000 litros de leite, distr ibuindo, 
dêsse total, 1 . 441 .870 litros . O total do consumo 
de leite pela população de Belo Horizonte, em 
1957, atingiu a 30 . 037 .900 litros . 

Conhecida a média diária da dis tr ibui:ão do 
leite à Capital, verifica-se que o consumo "per 
capita" de sua população foi de 0,16;) gram as 
do produto . Cumpre assinalar que, e1 1 1957, 
não houve alteração no preço do leite, do pro
dutor ao consum idor, na base do valor anterior
mente fixado pelo órgão competente . 

Instituto de Laticínios "Cândido Tost f! s" 
O Instituto de Laticínios "Cúndido Tostes" 
continua a desenvolver as suas atividades que in
teressam diretamente a indústria laticinista de 
Minas. 

A sua finalidade precípua é a de preparar 
técnicos, para o que mantém os cursos de indús· 
trias lácteas, especialização e avulso, êsie último 
destinado ao preparo de operários, com a duração 
de três meses. De acôrdo com a Universidade 
do Brasil, funciona o curso de extensão univer
sitária, com a duração de quatro meses, destinado 
a técnicos do serviço federal. 

No Curso de Indústrias Lácteas matricularam
se 49 alunos, sendo 6 ·procedentes do Estado do 
Rio, 3 de São Paulo, 2 de Santa Catarina, 2 de 
Alagoas, 1 do Ceará, 1 de Pernambuco, 1 de Mato 
Grosso, 1 de Piauí, 1 de Goiás, 1 do Rio Grande 
do Sul, 1 do Distrito Federal e 29 de Minas Gerais. 
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No Curso Avulso a matrícula constou de f>4 
alunos procedentes de diferentes Estados e do 
estrangeiro, sendo : 8 do Estado do Rio, 6 de Per
nambuco, 2 de Alagoas, 2 de São Paulo, 1 do Es
pírito Santo, 1 do Ceará, 1 de Santa Catarina, 
1 de Mato Grosso, 1 da Paraíba, 1 do Piauí, 28 de 
Minas, 1 da Espanha e 1 do Paraguai. 

Em 1957 diplomaram-se 13 técnicos em indús
tria s lácteas . No ano passado realizou-se também 
um Curso Rápido para Oficiais Veterinários da 
Escola de Aperfeiçoamento do Exército, com a 
freqüência de 30 alunos. 

Em julho, efetuou-se a VIII Semana do Lati
cinista, qt e reuniu elevado número de industriais 
intere~sados em melhorar os conhecim - nto~ de 
técnica laticinista . 

f_: mantido pelo Instituto um Serviço de In
dústria que ministra aulas práticas e a tende uque
les que desejam conhecer os modernós processos 
<}.~ fabricação de queijo e manteiga. Em 1!)57, 
êsse Serviço recebeu 1. 624 .099 litros de leite, 
sendo fabricados 18 .900 k de manteiga , A. ti. 259 
de quci.ios de diversos tipos c 28. 73() de doce de 
leite, além de outros produtos . 

Através do Serviço de Assistência Técnica fo
rapt ~~tendidos mu~tos ~!lteressados, cntr' o:.; (JHais 
indúGtrins < c la licínios do 1~stado. 

A influên.cia <lo Instituto estende-se a todo o 
País, através dos técnicos que nêlc se formaram 
ou apcr[ciçoararn e se acham em atividade na 
indústrin particular e no serviço público. 

O Instituto de Tecnologia Iu~lustrial < ·.um~ 
priu o seu programa de realizações, pr es-
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tando não só larga assistência às indústrias 
de Minas Gerais, como incrementando os 
trabalhos de pesquisas tecnológicas e cien
tíficas, facilitando desta maneira o desen
volvimento e progresso do Estado. 1\_os in
dustriais mineiros dispensou o Instituto vasta 
assiatência, com os melhores resultados . Também 
a construção civil viu-se enormemente benefi
ciada quando foram atendidas solicitações de 
variados ensaios de diversos materiais, nela 
usados. 

Desta maneira, organizações como a C. E . 
M. I. G. , a S . B . E . , e a C ia . de Fôrça c Luz 
de Mina:' Gerais puderam ser atendidas em s ws 
pretensões e obras de importância, como 
o Colégio Militar , a barragem da Pampulha, 
do Cajuru, Pai Joaquim c Abacté, sem contar 
numerosas pontes, fomm r~ssistirlan por ê~se 

órgão . Colaborou ninda em trabalhos rch ciona
dos com a Meta ún1icu Física, a Física Tecno
lógica c n Tecnologia l.Vlccânica . 

A Seção de Metrologia, que se dedicou à 
aferição de pesos c medidas, principalmente na 
Capital, procurou 1 wntcr, sin:mlttmeamente, a 
fiscalização nns homha:~ de gnsolina situadas ao 
longo das principais rodovias, de modo a com
pletar o serviço executado pelos órgüos munici
l)[ is com delegação . A'lsim sendo, foram exami
nados, nos estabelecimentos comerciais, mnis de 
7.000 instrumentos, muito dos quais interditados 
ou subs tituídos por novos . 

O Serviço de Geologia e Geoqnímica, que 
abrange, nlém de trabalhos de campo pertinentes 
às pesquisa· c estudo de jazidas minerais, aná
lises de laboratório relativns à cqmposição de 
rochas e seus processos de hencfciamento, ainda 
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colahorou com o Departamento Nacional de 
Produção Mi cml, no Vale do Parnopeha e na 
Fazenda Rocinha, e com o Ministério do Traba
lho, no que concerne à revisão das condições 
de salubridade das minas de Morro Velho, nos 
municípios de Nova Lima e Haposos . 

Além disto, realizou estudos de geolo[~ia es
trutural do Quadrilátero Central, com pros
pecção de depósitos minerais, revelando um 
processo de mineralização "per descensnm" nas 
rochas graníticas r egionais, que se estendem de 
Marinho da Serra a Belo V ale, infiltradas por 
produtos de decomposição de minerais uranífe
ros, contendo ortita. Continuaram-se os h· aba
lhos relativos à aplicação dos turfitos de Patos 
de Minas, foiaíto de Poços de Caldas e apatita 
de Araxá, na recuperação de solos esgotados 
pela agricultura, e iniciados trabalhos prclimina~ 
res sôbre ocorrência de grafite no Município de 
Capelinha e de zinco, cobre e chumbo, no de 
Vazante. 

Realizaram-se 146 determinações radiométri
cas de material procedente de Araxú , bem como 
em materiais da Serra da Moeda e Município de 
Patrocínio, tendo sido confeccionados 402 especto
gramas qualitativos, com um total de 2. 486 
elementos determinados. Foram feitas ainda 
determinações espectroquímicas de nióbio pro
ceden te de Araxá, tendo sido completadas cêrca 
de 70 amostras. P elo Serviço de Química exami
naram~se 855 amostras de materiais de proce
dências diversas, das quais consignaram-se 2. 52i3 
elementos, tendo sido expedidos 524 Certificados 
Oficiais. 

Industrialização da Mandioca - Cumpre 
ain<la salientar que, em janeiro <le 57, iniciamos 
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a uc.; .a fábrica de amido da Usina de Mandioca 
de Divinópolis, com produção industrial sob a 
orientação direta do Instituto de Tecnologia. 
Foram adquiridos no referido exercício cêrca df' 
400 toneladas de mandioca de diversos agriculto
res da região, tendo sido entregues ao mcrcadu 
consumidor perto de 60 toneladas de amido da 
melhor qualidade, em franca aceitação. Obteve 
grande rendimento o fabrico de farelo de man
dioca para o gado leiteiro, cuja procura e aqui
sição tem sido intensa, por parte dos criadores, 
~?m todo o Estado. O interêsse despertado pelo 
funcionamento da fábrica, bem como as vanta
gens econômicas oferecidas aos lavradores pela 
valorização do seu produto, vieram estimular o 
plantio na região, esperando-se que, na colheita 
de 1959, haja grande abundfmcia de matéria-pri
ma. 

Serviço de Sondagem - A Escola de Sonda
dores vem prestando serviços assinalados à co
munidade mineira no setor do abastecimento de 
úgua às populações do interior . Heleva notar 
que somente em nosso Estado tal serviço se 
mostra em condições de cumprir as suas finali
dades, ou seja o preparo de técnicos. Entre os 
municípios já beneficiados, figuram os seguintes: 
Abaeté, Andradas, Araguari, Araxá, Arcos, Bar
bacena, Belo Horizonte, Bctim, Contagem, Dores 
do lndaiú, Entre Rios de Minas, Guiriccma, Ita
birito, Iguatama, Ituiutaba, Jacutinga, Juiz de 
Fora, Matozinhos, Patrocínio, Patos de Minas, 
Passa Tempo, Presidente Olegúrio, Pimenta, 
Ponte Nova, Rio Novo, Tupacignara, Teófilo 
Otoni, Uberlândia, Varginha, Virgem da Lapa, 
Visconde do Rio Branco e Capim Branco . 



- 130 -

Despertadas <rue foram as fôrl_;as latentes de 
nossa economia para o imperativo de se criar 
em Minas Gerais uma sólida indústria de base, 
com o aproveitamento das reservas de minério 
existentes no chamado Quadrilátero Ferrífero, o 
Govêrno do Estado não se manteve ausente, tudo 
fazendo para tornar realidade o parque metalúr
gico mineiro. O primeiro passo nessa direção foi 
sem dúvida o planejamento e construção de uma 
rêde de centrais elétricas, cuja produção ener
gética viesse não só possibilitar o crescimento 
das fundições e aciarias já em funcionamento, 
como também a criação de uma grande siderur
gia nos moldes de Volta Redonda. Quando 
assumimos a Chefia do Executivo estadual, 
constituiu uma de nossas providências iniciais 
a recomendação dos estudos necessários ao so
erguimento <.lêsse poderoso núcleo <.le trabalho de 
que tanto depende o desenvolvimento econômico 
de Minas. Com a próxin1a instalação da 
USIMINAS no Vale <.lo Hio Doce, teremos 
concretizado o nosso objetivo, para o que muito 
concorreu o Govêrno Federal, colocando à dis
posição do empreendimento largos recursos fi
nanceiros e dando com isso maioria aos capitais 
Pacionais na formação da sociedade, de que par
ticipa igualmente um grupo japonês. 

Pela Lei nQ 1. 658, de V de outubro de 1957, 
ficou o Govêrno Estadual autorizado a subscrever 
ações da Usina Siderúrgica de Minas Gerais, 
Sociedade Anônima, no valor de Cr~ .... . .. . 
800.000.000,00. A fim de assegurar êsses recur
sos financeiros, a mesma lei modificou as alí
quotas da Taxa do Serviço de Recuperação Eco-
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nômica. Garantida, dêslc modo, a vinculação 
dos meios indispensúvcis tl integra liznção do 
capital por parte do Estado, efetivou-se a com
lituição definitiYa da Companhia. Entregue ú 
direção de técni cos c administradores da mais 
alta compctênchl, a USilVllNAS j~1 promov<: 
no momenlo os trabalhos preliminares pHra a 
construção de suas fúbricas. 

Indústria Frigorífica 

Preparando-se para entrar 11a fase de ope
ração industrial, os Frigoríficos Minas Gerais 
- I• .H.I.M.I.S.A. - detêm nesta altura a sua 
a tençiio no problema da matéria-prima, realizan
do estudos c planc.j amc11los relativos ú aquisi
~üo, transporte e cslocagcm de bovinos . Com o 
funcion a m c.n to do ma ta domo-frigoríl'ico d e C a r
rei r a Comprida, lerú a pccuúriu m ineira asse
gurada dentro de nosso próprio Es tado a venda 
de seus r ehan'hos em 11ovus hascs econômicas, 
liherlando.-se assim dos constantes desa .i ustnmen
los que lhe acarr etam as acid entadas ex portações 
pnr:l os núcleos consumidore~; de São Paulo on 
Hio de Janeiro. A l'im de orientar os preparati
vos i ndispcns~nreis :'1 in sta ltu;ão d din it iv:1 do 

m~llndouro- frigoríl'ico , eon tralon-sc I(Tnico de 
comprova(b ex peri ência c capacidade, a quem 
ca hcrú também conduzir (':; te irnporh1ntc setor 
da emprêsn com o inírio d ~1 explortH;?ío indus
tr ial . Hecom cndan10s :\ direção da F.H.I.M.LS . .'\ . 
novos !'studos Yisando :'1 dbtr'lmh::io dn carne, 
h('m como no aprov cib1m ento do:.; subprodutos 
bovinos. 

Recurso.~ Finw1ceiros - · F or:un r ecolhidos 
aos cofres da F.R.I.M.I.S.A., originúrlo:; da arre-
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cadação da Taxa do Serviço de Recuperação 
Econômica, recursos no montante de Cr$ .... 
77 .842. 259,80, sendo Cr$ 2. 741. 25~50 em títulos 
de crédito e o restante em espécie, creditado 
pelos bancos arrecadadores do tributo. Além des
sa importância, o Estado entregou, em títulos, 
Cr$ 16.131.571,90 para pagamento da diferença 
verificada na arrecadação da taxa relativamente 
ao exercício de 1956 . 

Devemos ressaltar aqui a assinatura do con
trato de financiamento com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico, no dia 11 de 
outubro de 1957, no valor de Cr$ 200.000.000,00, 
recursos êstes que serão suficientes para levar 
o projeto da F.R.I.M.I.S.A. ao seu término. 

Liquidaçdo de Contratos - Encontra-se vir
tualmente liquidado o contrato de importação 
do equipamento industrial do matadouro-frigo
rífico de Carreira Comprida. Até 31 de dezembro 
último, foram efetuados pagamentos a êste título, 
de Cr!J) 216 .012 .549,00, sendo que o saldo devedor 
restante encontra-se depositado, sob vínculo, em 
conta especial, no Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais. Além disso, o equipamento in
dustrial en(;ontra-se pràticamente todo em Car
reira Comprida e grande parte dêle em fase de 
montagem. Quanto ao contrato de administração 
assinado com a Companhia Mineira de Engenha
ria, foi êle rescindido amigàvelmen te em 11 rle 
maio de 1957, assumindo a própria F.R.l.M.l.S.A. 
a direção das obras civis do matadouro-frigorífico. 

Matadouro-frigorífico - Prosseguiram em 
ritmo normal as obras de construção civil do 
matadouro-frigorífico. Os prédios do matadouro 
e o de conservas encontram-se em fase de aca-
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bamento. No matadouro, encontram-se monta
dos os guinchos e trilhamentos do 4.9 pavimento, 
os digestores e os secadores no 2:1 pavimento, as 
mesas e máquinas da triparia, tanques pnra san
gue, bôcas dos autoclaves c centrifugas do 3.Q 
pavimento. Os passadiços de charque e couro 
encontram~sc prontos. As câmaras frias do 3.~ 

pnvimento do edifício de conservas estão prontas. 
Reiniciaram-se, em março, os trabalhos de re
construção do prédio do frigorífico, estando 
sendo atacada a laje do 3.Q pavimento. Todos os 
serviços de tubulação de água, esgôto, ar quente 
e degêlo abaixo da cota 1,20 já foram feitos, 
sendo de se salientar que a concretagem das 
laj es nas dependências destinadas às câmaras 
frias foi realizada juntamente com a colocação 
do material isolante. As obras da estação de 
tratamento c de captação d'úgua tiveram o seu 
término em 1957. Consumiram-se nas obras 
4 .659,783 m3 de hrita e 3.424,377 m3 de areia. 
O consumo de ferro atingiu a 298 . 077,~1~ kg 
tendo sido aplicados 30. 983,4.4 m2 de madeira. 
Foram gastos 31.212 sacos de cimento, sendo 
que o volume de concreto empregado subiu à 
cifra de 3. 993 .439 m3, enquanto se utilizaram 
443.895 tijolos comuns e 77.200 tijolos furados . 
Nos demais setores, prosseguem igualmente os 
trabalhos de construção. 

Indústria de F ertrizantes 

Superados alguns óbices de natureza admi
nistrativa, que impediram até agora se impri
misse ritmo mais satisfatório aos trabalhos de 
instalação da indústria de fertilizantes de Araxá, 
esperamos poder levar a bom têrmo êsse em-
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preemlimento de (jUe lauto depende o futuro de 
nossa economia rural. Tão logo se dê organização 
definitiva ~t C.A.M.I.G., passará a constituir um 
de seus setores mais importantes o da fabrica<_·:lo 
de adubos químicos, autorizada que foi por le i 
a encampação da ~ertilizantes Minas Gerais -
F.E.H.T.I.S.A. - pela nova sociedade de econo
mia mista. Buscaremos orientar com maior se
gurança os negócios ligados no aprovcitnmcn lo 
de nossas reservas de apatita, dentro do prop(')
sito por nós j ú reafirmado de salvngnardar a 
um só tempo o sucesso da emprêsa e os supe
riül·es inlerêsses nacionais, já que o seu patri
mônio inclui, como é do domínio púhlico, depósi
tos dos c h amados minerais atômicos. 

Obras em Andamento - A Fertilizantes 
Minas Gerais S. A., no ano de 1957, deu priori
dade de execução ao setor de Araxá, onde se 
instalarú a Fábrica de Adubos Azotados. .ht 
es tão concluídos: o moderno edifício da 
administraçuo; o conjunto do almoxarifado; ofi
cina c garage -- construídos dentro dos mais 
ap erfeiçoados re(lllisitos da técnica; o conjunto 
de Ycst i.ário c refeitório, o calçamento das ave
nidas elll alvenaria poliédrica e rêdcs de águas 
pluviais; r êde ahastecedora de água dos prédios 
existentes; ramal ferroviário, com bitola de 1 
metro; pátio ela estação; terraplenagem e dre
nngem do terreno entre a plataforma da fábric:~ 
e o conjunto do almoxarifado, e casa da guardn. 
Assinalamos, especialmente, estar concluído o 
lelcférico, transporte aéreo que liga as jazidas 
de apatita ú Fábrica de Fosfatos, pelo sistema 
de cahos duplos c cabos de tração, com compri
mento de 4.200m c capacidade horária de trans
porte de 25 toneladas. 
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Maquinário - Na área ainda sem edifica
çôeG, porque destinada à instalação do maqui
nário relativo à primeira etapa do programa 
Ja F .E .H.T.I.S.A., que consiste na britagern, mon_ .. 
gcm, pulverização e cnsacngcm da apatita, estão 
sendo feitas as locações do prédio de moagem se~ 
enndúria , com concre tação dns f\wdn çõcs, c do 
depósito de s:.: cos, também com trabalhos Je con
cretagem, além do edifício da pulverização, cujo 
início depende apenas dos resultados de sonda
gens. A construção dêsses prédios só pôde ser 
calculada após recebermos da L.U.H.G.I. as 
especificações relativas às máquinas que nêles 
serão instaladas . Devemos ressaltar que, somente 
depois de longas demarches, iniciadas em 1954, 
foi possível a obtenção da necessária cobertura 
cambial parn ern issi'io da licença de importação 
do r eferido maquinúrio em 12 de julho de 1957 . 
Tendo-se ajlls tado que o embarque se faria, no 
máximo, até 12 de janeiro passado, efetivamente, 
no dia ti de janeiro, pelo vapor Lóide Peru, fo i 
realizado o despacho do equipamento. 

lé-'neruia Elétrica - Durante o ano de 1957, 
cuidou-se pndicularmente do problema da ener
gia elétrica. Após clltendimentos mantidos com 
o Departamento de Aguas e Energia Elétrica, 
iniciou-se o proj c to da subestação de Ara xá~ 
F.E.H.T.I.S.A., numa úrea cedida pela emprêsa. 
Já foi locada uma linha de transmissão da su
bestação de Barreiro até a hritagem na jazida, 
projeto e or<;amento a cargo da Divisão de Ope
rações daquele órgão. No momento, está sendo 
orçado outro circuito entre Pai Jeaquim e Araxá, 
para o qual dará a F.E.H..T.I.S.A. sua cooperação. 
Além disso, providencia-se a interligação de Ca
ehoeirn dos Macacos com Pai Joaquim, o que 
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garantirá o fornecimento de energia elétrica para 
a primeira etapa de trabalho da indústria de 
fertilizantes. 

Reservas Minerais - O Setor da Mineração, 
em Araxá, foi devidamente equipado com ma
quinário adquirido de firmas especializadas. 
Ainda em 1957, foram concluídos os estudos da 
jazida de pirocloro, acusando um cubo de 186 
milhões de toneladas de minério com teor médio 
de 3%. 

Fábrica de Nitrogenados - Quanto ao setor 
de Santa Luzia, onde se instalará a Fábrica de 
Adubos Nitrogenados, empreendimento de alta 
importância para a defesa nacional, aguarda~se 
cooperação do Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico, através de financiamento que vem 
sendo examinado. Para essa realização, j ú se acha 
assegurado o fornecimento de energia da 
C. E. M. I. G., em parte proveniente da Usina em 
construção de Três Marias. Adquirida a área ne
cessária à instalação da fábrica junto ao Parque 
Industrial de Santa Luzia, com abundante reser
va de matéria-prima, concluídos os projetos e o 
desvio ferroviário, a construção da fábrica terá. 
rápido andamento. 

Instituto de Pesquisas Radioativas 

Em virtude de convênio celebrado com o Go
vêrno Estadual, que lhe proporcionou mais am
plos recursos financeiros, pôde a Escola de Enge
nharia da Universidade de Minas Gerais provi
denciar equipamentos c aparelhos modernos para 
o seu Instituto de Pesquisas Radioativas, cujas 
atividades tomaram grande impulso no decorrer 
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de 1957. Como uma de suas funções mais impor
tantes, desenvolveu, de acôrdo com a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, o estudo geológico 
do Estado, tendo em vista particularmente a pro
cura de minérios radioativos. Hctomando o exa
me de ocorrências que haviam sido observadas an
teriormente na região de Moeda, o Instituto ve
rificou a presença de um mineral uranífero, reco
conhecido como autunita, hidrofosfato de cá]cio 
e urânio, em local pouco distante da cidade de 
Belo Vale, nas imediações da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. As primeiras análises realiza~ 
das, de amostras retiradas por desmonte super
ficial, justificam o otimismo com que se aguarda 
o resultado de estudo mais completo, por meio de 
sondagens, já em execução. Há sinais que in<li
cam a possibilidade de se encontrarem, em maior 
profundidade, as jazidas primárias que deram 
origem aquêle uranífero. A ocorrência, tal como se 
apresenta naquela região, é altamente significa
tiva, podendo ser considerada como o mais promis
sor depósito de minério de urfmio .i á descoberto 
no Brasil, também sob o ponto de vista econômi~ 
co. 

As outras seções do Instituto vêm realizan
do iguaJmente pesquisas de interêsse, como aná
lises rad iodifra to-gramas de metais c mineirais, 
radioatividade natural das águas de chuva, tra
tamento de minérios, identificação de partículas 
radioativas encontradas no ar, etc. Está em es
tudo uma instalação-pilôto para extração e puri
ficação de óxido de berilo. Ainda em conseqüên
cia do convênio celebrado com o Estado, iniciou
se o Curso de Engenharia Nuclear, que funcionou 
regularmente. O aparelhamento para o ensino 
especializado começará a ser entregue dentro de 
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alguns dias, hnvendo negociações jú encaminhn
das no sentido da vinda, no <:orrcnle nno, de dois 
notáveis especialistas estrangeiros, pnra as cadei
ras de Física Nuclear Aplicada e Cúlculo e Opera
ção de Reatores. 

Foram tom~Hlas as primeiras providências 
para n instalaçüo ele um reator nuclear na Capital 
ou Has suns inw dinções, com o estudo <.lo tipo de 
r eator c cscolh n do local que ofereça as condições 
neccss{n·ias dl' segurança h população e aos ope
radores c técnicos. Quanto às obras da parte do 
novo edifício da Escola, onde será instalado defi~ 
nitivamente o Instituto de Pesquisas Radioativas, 
ocupando uma úrea de cêrca de 4.000 metros 
([Undrados, acham-se em fase de conclusão. Al
guns laboratórios do Instituto já estão sendo trans
feridos parn o novo edifício e até o fim de 1958 
devcrú estar o uovo órgão funcionando integral
mente nn depcnd êncin qu e lhe foi reservada. 



TRANSPORTES 

O Govêrno do Estado, dando prosseguimeu to 
ao seu programa qüinqüenal de trabalhos no se
tor de lran:.;portes e cumprindo as mesmas dire
trizes adotadas nos anos anteriores, alc;.mc_~ou , no 
decorrer de H)57, auspiciosos r esultados em suas 
diversas frentes de atividade. Em conseqüência, 
fêz-se possívd, no desdobramento de sua política 
rodoviária , a adoção, aind;1 dentro do cx.ercicio, 
de providências iniciais para execução imedia
ta de amplo c vigoroso plano de criação de es tra
das perenes, mediante o asfaltamento da cont>i
dcrú vel ex tensão de 3. 032 quilômetros de nosso 
sistema rodoviário. O poderoso incremento que 
a realização dêssc 'Vasto plano, sem similar no 
País, proporcionará ao desenvolvimento do Es
tado, com seus profundos reflexos no fortaleci~ 

mento de nossa economia, permite-nos ressaltar 
a iniciativa , cujas ca ract erí sticas irão ex postas 
mais adiante, corno acontecimento de excepcional 
rdêvo em tôda a longa história adndnistrativa 
de Minns Gernis. 

Depal"tamcnto de E~tradas de Rodagem 

As atividades do D.E.H., no exercício de 

1957, esquematizadas pela ordem racional de 

seus setores de lrahalho, assim se 'poclem resumir: 
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/:..'stzulos e Projetos - Pela Divisão de Es
tudos foram realizados, conforme especificação 
constante de quadros anexos, os trabalhos básicos 
de exploração de 459 km de estradas, locação de 
t:i58 km, proj etos de trechos com 361 km de 
extensão, estudos de 22 pontes e projetos de 20 
obras de arte especiais, 3 com vão superior a 
100 metros, e de 15 outras obras diversas, e notas 
de serviço para 631 km. Foram efetuados estu~ 
dos preliminares para pavimentação de vários 
trechos das estradas Belo Horizonte - Salto da 
Divisa, Barbacena - São João del Rei, Poços 
de Caldas - Cascata, Araxá - Franca, Poços 
de Caldas - Andradas, Diamantina - Aero
porto, bem como os referentes à execução de 
base de solo-cimento e de materiais para reves
timento primário, pesquisa sôbre estabilização 
de solos e aterros, ensaios de solos, agregados e 
ligantes betuminosos e à dosagem e fiscalização 
do revestimento asfáltico nos trechos Belo Hori
zonte - Pedro Leopoldo, Belo Horizonte 
Lagoa Santa, BH/3 - Itabirito e Uberaba -
Delta. 

Pelo Serviço de Planejamento foram reali
zados os seguintes trabalhos: estudo do reconhe
cimento aerofotogramétrico, processo a ser ado
tado no corrente exercício; curso intensivo para 
cnca rregados de custeio e a propriadores; início 
do cadastro das estradas; aperfeiçoamento do 
contrôle dos livros da biblioteca; publicação de 
um boletim externo e dos boletins internos men
sais; publicidade das principais atividades do 
D.E.R.; desenho da matriz do mapa rodoviário 
estadual e dos mapas de 15 Residências Regio-
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nais; gráficos e quadros demonstrativos, mapas 
da rêde conservada e de estatística de tráfego; 
cálculo do custo de operação dos veículos do 
D.E.H.; compilação de dados geo~econômicos 

sôbre 1)rodução, população, área e receita dos 
Municípios; coleta de dados para revisão perió
dica do mapa rodoviário estadual; primeiros 
estudos do custeio mecanizado; cooperação com 
o Escritório Técnico César Catanhede na implan.
tação das novas normas e rotinas do trabalho; 
elaboração dos novos modelos de impressos 
adotados e colaboração no preparo do regula
mento do serviço de tráfego. 

Construção - Conforme se colhe da demons
tração anexa, o D.E.R., no exercício de 1957, 
por intermédio da Divisão de Obras, fêz acrescer 
o sistema rodoviário estadual com a construção 
de 299,7 quilômetros de novos trechos das mais 
importantes estradas do plano rodoviário, esca
vando-se 4. 772.682 metros cúbicos de terra, 
executando-se 18 obras de arte de vulto e 770 
obras de arte correntes e revestindo-se primària
mente 910.152 metros quadrados de leito . ~sses 
trabalhos, que absorveram a importância aproxi
mada de Cr$ 180.000.000,00 da verba orçamen· 
tária, foram realizados em 61 frentes de serviço, 
na sua maioria por empreitada, atacando-se, 
entretanto, algumas delas por administração 
direta e outras se executando por delega
ção do D. N. E. H., da Secretaria de Viação e 
da Comissão do Vale do São Francisco. As 
obras de arte de vulto, cujo custo total 
sobe a Cr$ 15. 656. 1143,00, assim se discrimi
nam: 6 pontes na estrada Belo Horizonte - Salto 
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da Divisa, entre as quais a sôbrc o rio J equi
tinhonha, em Mendanha, com 186 metros de vão; 
2 no trecho Lcopoldina - Juiz de Fora, ;~ no 
trecho Ponte Nova - Viçosa, 2 no trecho Curvelo 
~ Corinto, 1 no trecho .Montes Claros - J anuúria, 
1 no trecho Poços de Caldas - Ipuiuna, 1 no 
trecho Araxá - Sacramento, 1 uo trecho Itajubú 
- Pouso Alegre e 1 no trecho Bad>acena -
Tugúrio. 

Em virtude de convemos assinados com o 
D .N.E .H. , o D.E.H. executou a construção de 
várias estradas constantes do orçamento da 
União, no total de Cr$ 59. 311. :~73,50, c ainda 
obras delegadas pela Secretaria de Via<;ão , 110 
vnlor rle Cr~ 577.996,80. 

PavimeHlaçâo - - A pavimentação as fá ltica 
estendeu-se scnsivehneute, com a conclusão de 
go,816 km dêsse revestimento superior, sôbre 
base de alvenaria poliédrica, solo-cimento c. base 
estabilizada ou macadame hidrúulico, em trechos 
especificados em quadro anexo, das estradas 
Belo Horizonte - - Salto da Divisa, Belo Hori
zonte - -- Ouro Prêto, Ubcraba - · Delta, Belo 
Horizonte -- Uberaba c Belo Horizonte - - Tu
quaril, no custo lohd de Crlj) 11 ;; .487. :~59,60. 
Concomilantemeulc, preparou-se a base, para 
êsse tipo de reves tim ento, em nwi ~; 28,2 kms. 

Ganh;~ siugulnr ~ignifica<_;ão , !l esse sclor 
Proeminente <h ~; atividades do J) . E . H. , como 
de início fiz em os ~tcc ntuar, o conlrnlo crue vcn1 
de ser firmado pelo Esindo com o consórcio 
integrado por <ruin ze firma s construtoras minei
ras, tôdas de alto padrão técHico e profissional, 
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para financiamento c execução do plano espedal 
de pavimentação, em proporções que o situam 
como o mais largo empreendimento administra
tivo dêsse gênero .i ú ajustado no Pais. Prevê 
o plano o r evestimento asfúltico de 3 . OJ2 tluilô
metros, indusiv c 1. 200 lnn de tenaplenagem e 
r espectivas obras de arte, de trechos das rodovias 
Belo Horizonte - Montes Claros, Belo Horizonte 
- Salto da Divisa, Belo Horizonte - Itabirn, 
Belo Horizonte - - Nova Era -·- Cel. Fabriciano 
-- Governador Valadares - Mantena , Belo Ho
rizonte --· Ponte Nova, Belo Horizonte --· Formiga 
--- Passos e dos trechos Ubá - Ponte Nova, Var
ginha - Três Corações - Lambari - Pedralva 
- ·- Brazópolis - Parajsópolis - Sapuraí-Mirim, 
Araguari -- l lherl fmdia -- t lheraha , Ribeirão 
.Monte Alegre --- ltuiulaba --- Canal <le S. Simão, 
Ouro Prêto -- Mariana -- Ponte Nova - Rio 
Casca , Barroso - São João del Hei -- La
vras - BR/ 5;), Hio Pomba -- Bnrbacena --
Caxambu, Poços de Caldas Andradas, 
Poços de Caldas - Itajubú, Carangola - Fer
vedouro, Juiz de Fora - - Hio Prêto, Juiz de 
Fora -- Ubú, Curvclo - Paraúna -- Gouv eia, 
Caxambu -- São Lourenço - P cdralvu, Pouso 
Alegre - Ouro Fino - Jncutinga -- Divisa de 
São Paulo, Ouro Fino ~ Monte Sião, Andrada5 
- Divisa de São Paulo, Araxú - Sacramento 
- Divisa de São Pmllo, Fanecos - Almeida 
Campos. 

Desnecessár io seria encarecer , ll 's le r egis tro, 
a extraor dinúria r eper cussão a <iUe, pdn pre
servação de nossas principais rodovias, pela fa 
cilidade, coufôrto c segurança ofer ecidos ao es--
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coamento do tráfego, se destina êsse vultoso em
preendimento na economia de nosso Estado. 

Prevista sua completa execução para 1960, 
através de três etapas anuais, está o plano orçado 
em 6 bilhões de cruzeiros, pagáveis em trinta e 
cinco prestações trimestrais, ao prazo de oito 
anos e nove meses, ao juro de 7% ao ano, parte 
com recursos do Fundo Nacional de Pavimenta
ção e do Fundo Hodoviário Nncional e pm·te pelo 
Estado de Minas Gerais. 

Visando a êsse objetivo, baixou o Exe~ 

cutivo, em 28 de janeiro do corrente ano, o 
Decreto n.Q 5.403, pelo qual se vincularam à 
receita do D .E .R. dois quatorze avos da taxa 
de serviços de recuperação econômica, com des
tinação específica às obras do plano especial de 
constrUção e pavimentação de estradas . 

É de se salientar, neste passo, que o pedúgio 
instituído, por proposta do Executivo, pela Lei 
n.Q 1. 734, de 24 de dezembro de 1957, passará a 
constituir substancial fonte de receita, a ser apli
cada estritamente em obras de revestimento su
perior. A cobrança dêsse tributo, à base de taxas 
acuradamente estudadas, será brevemente ini
ciada, apenas estando na dependência da com
plementação de medidas · preliminares, indispen
sáveis ao cabal c exato cumprimento dessa pres
crição legal, na forma do Regulamento baixado 
com o Decre to n .? 5. 409, df' 11 de fevereiro do 
ano corrente. 

Pesquisas Pelo Serviço de Pesquisas 
Rodoviárias, cujo laboratório central foi apare-
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lhado com novas máquinas, no valor de Crlj) .. 

2.500.000,00, e que con ta agora com novos 
bboratórios nas residências de pavimentação 

~~c Barbacena, Sete Lagoas, Uberaba, Itahi

l~ito . e Poços de Caldas, foram realizados 

os seguintes trabalhos: estudos para a pa
~imentação de trechos de estradas Belo Ho

rizonte - Salto da Divisa, dos trechos Bar
bacena - São João del Rei, Poços de Caldas -
Cascata, Araxtt - Franca, Poços de Caldas -
Andradas, Diamantina ~ Aeródromo; estudos 

para base de solo-cimento no trecho Sete Lagoas 
- Curvelo; análises de mater iais para r evesti

mento primário; estudos sôbre estabilização de 

atêrros e pesquisas sôhre a estahilização de solos; 

ensaios em 258 amostras de solos, 80 de agre

gados c 1~ de ligantes betuminosos; dosagem e 
fiscalização do revestimento asfáltico nos trechos 
Belo Horizonte - Lagoa Santa e BH/3 - Ita
birito; fiscalização do tratamento superfícial no 

trecho Uberaba - Delta e estudo para o em

prêgo de carga no revestimento asfáltico. O 

serviço proporcionou cursos, com estágio no labo

ratório de solos, para estímulo e formação de 

técnicos rodoviários, e o intercâmbio de labora

taristas com os departamentos do Rio e S. Paulo. 

Por intermédio do Serviço de P esquisas, 

prestou o D. E. R. assistência às Prefeituras de 

Belo Horizonte, Curvelo e Patos de Minas e 

cooperou com o D.N.E .R., C.E.M.I.G . e 

D .N.O.S. 



'- RODOVIA 

M.G- 110 .. .. 
l!G - 61 .. . . 
l!G - 3 .. . . 

- .. . . 
MG - 166 .. . . 
l!G - 53 .. .. 

- . . .. 
MG - 58 . . . . 
MG- 61 . . . . 
M.G - 25 .. .. 

- .. . . 
MG- 20 .. .. 
MG- 56 .. . . 
ld:G- 4 .. . . 
BI\ - 32 .. . . 
MG- 56 .. .. 
1t1G- 55 . . .. 
MG- 131 .. .. 
M.G - 26 .. .. 

EXPLORAÇÃO DE ESTRADAS 

TRECHO ALINHAMENTOS 
m 

Araçuaí - Coronel Murta .. ... . .. . . .. . . 36.954,00 
Barbacena - Caxambu .. ~ . . . .. . . . ..... 40 . 396,80 
BR/ 31 - ltabira . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. 56.319,00 
Caetan ópolis - MG-1 .. .. .. . . .. . . .. .. 3. 518,00 
Guaxupé - Juruaia . . .. .. . . .. .. .. .... 22.800,00 
Gonzaga - Penha do Cassiano .. .. .. .. .. 36 .284,00 
ltapecerica - Cláudio .. . . . . . . .. .. . . .. 27 . 769,20 
Lig. Oliveira - BR/ 55 .. . . .. ...... . . . . 5.730,00 
Lig. Baependi - Caxambu . . . . . . .. .. .. 6.373,60 
Limeira - ltumirim .. .. .. . . .. . . .. .. 9 . 933,70 

Lig. Saramenha - MG-56 . . . . .. .. .. . . 4. 800,00 
Mauhumirim - Pres . Soares- Divino - BR/ 14 54.445,00 

Ou;·.~ Prêto - Mariana .. .. . . . . .. .. .. .. 51.076,90 

Nova Era - Ponte Sá C!lrvalho . . .. ...... 3 . 666,40 

Poços de Caldas - Cascata .. .. .. .. . . .. 8.084,50 

Ponte Nova - Rio Casca .. .. . . .. .. . . .. 22 . 010,00 

Taruaçu - Tarumirim - Itanhomi .. .. .. .. 37.158,30 

Ubã - Rio Pomba . . . . . . .. . . .. . . , ... 2. 614,00 

Varginha - Três Pontas . . .. .. .. .. .. .. 29.338,70 

TOTAL . . .. .. .. .. .. . .. ... 459.272,1( 

NIVELAMENTOS 
m 

36.954,00 
40.396,80 
56.319,00 

3 . 518,00 
22.800,00 
33.875,00 
27 .3!24,20 

5.730,00 
3 . 373,60 
9. 933,70 
4.800,00 

54.445,00 
50.876,90 

3.666,40 
8. 084,50 

22.010,00 
37.158,30 

2.614,00 
29.338,70 

456.218,10 

SEÇõES 
m 

36.954,00 
40 . 396,80 
56.319,00 

3.518,00 
18.620,00 
23.242,00 
25 . 420,00 

5 . 720,00 
6.373,60 
9. 659,20 
4 . 800,00 

54.445,00 
44 . 876,90 

3.666,40 
8. 084,50 

22.010,00 
37 . 772,30 

2.614,00 
29.338,70 

433.830,40 

J-1. ..,. 
C? 



RODOVIA 

Mr.- 61 
MG- 61 .. .. 
MG - 60 .. 

MG - 3 .... . . 
MG - 58 ... . 
MG- 181 ... . 
MG- 53 . .. . 

MG- 176 ... . 
J..IG- 20 .. . . 

MG - 20 . . . . 
MG- 4 ... . 
MG- 56 . . . . 
MG- 28 .. . . 
MG- 8 .. . . 
MG- 28 .. . . 

BR- 32 .. . . 
BR- 32 . . 

MG - 118 . . . . 
MG- 5 .. . . 
MG- 6 ... . 
MG- 131 .. . . 
MG- 143 ... . 

LOCAÇÃO DE ESTRADAS 

TRECHO 

Alto Rio Doce - Cipotãnea . . . . . . . . 
Barbacena - Caxambu . . . . 
Barbacena - RIO Pomba . . . . . . · · 
Barbacena - São João de! Rei . . . . . . . . 
Bambuí - Iguatama . . . . . . . . . . 
Bambu i - Luz . . . . . . . . . . 
BR/ 31 - ltabira . . . . . . . . . . . . . . . . 
Campo Belo - São Francisco . . . . 
Capinópolis - Cenápolis - BR/ 1-t .. 
Gonzaga - São José da Pedra Branca 
Itapeceri ca - Cláudio . . . . . . . . . . . . . . 
Itu iutaba - Cachoeira Dourada . . . . . . 
Manhumirim - Pres. Soares - Divino 

ER/ 1-t . . . .... . ..... ...... . 
Manhuaçu - lpanema . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nova Era - Ponte Sá Carvalho . . . . 
Ou.r o Prêto - Mariana . . . . . . . . . . . . 
Oliveira - Passa Tempo . . . . . . . . . . 
Pa trocínio - Serra do Salitre . . . . . . . . 
Poços de Ca ldas - Andradas . . . . . . 
P oços de Caldas - Botelhos . . . . . . 
Poços de Caldas - !•!achado . . . . . . . . 
Poços de Caldas - Cascata . . . . . . 
F ocinhos do Rio Verde - Andradas .. 
Rio Prêto - Juiz de Fora . . . . . . . . 
Sabará - Belo Horizonte . . . . . . . . 
São João de! Rei - Liberdade . . . . . . . . 
Ubá - Juiz de Fora . . . . . . . . . . . . . . 
Venda Nova - Carreira Comprida . . . . 

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

ALINHAMENTO I NIVELAMENTOS 
m • m 

25.563,00 
30. 184,00 

;(.lSUU,UU 
56.394,50 
29.855,00 
48 . 949,40 
33 . 142,70 
20.720,00 
15.849,00 

23.844,10 
23.390,00 
11.000,00 

10 .721,00 
43.043,60 
13 . 34-1,65 
18.650,00 

9. 300,00 

25.563,00 
30.184,00 
2. 800,00 

56.386,50 
29.070,00 
49.029,20 
30.672,70 
17 ' 280,00 
15.849,00 
14.210,00 
23.390,00 

10.721,00 
41.551,60 
13.344,65 
18' 650,00 

30.256,90 30.256,90 
8. 629,60 8. 629,60 

16.360,00 16.360,00 
18.581,70 18 . 581,70 
12.874,00 12.874,00 
s3·. ~9~,20 I 33. 6~3.~Q 
26. o9o,95 14 .4o2,to 
9. 200,00 9 .120,40 

2t.286,oo 1 11.269,87 
52. 027,20 I 53 . 591,70 
11.338,87 11.345,75 

657.594,37 598' 777,52 

SEÇOES 
m 

20.260,00 
30. 184,00 

Z.lSOO,OO 
66.986,50 
29.470,00 
47.967,60 
31.762,60 
19.080,00 
15.849,00 
13 .900,00 
23.330,00 

9. 046,00 
42 . 051,60 
13. 344,65 
16.425,50 

30.256,90 
8. 629,60 

16.360,00 
18.561,70 
12. 87-t,OO 
33.693,20 
14.442,00 

8.987,40 
11.229,87 
54.907,20 
11.345,75 

603 . 745,17 

'""" ~ 
--.) 



-· 148 --

Projetos de Estradas 

1 - MG- 3 

a) (BR 31) - Itabira .. 

2'- MG - 20 
a) Ipanema - Sant'Ana .... . 
b) Manhuaçu - Sant'Ana ... . 

3- MG- 22 

a) Mar de Espanha - Sapucaia 

4- MG ~ 61 

a) Barbacena - Madre de Deus 
de Minas .. . .......... . 

b) Barbacena - Ponte do Barão 
c) Barbacena - Rio Pomba ... 
d) Caxambu - Baependi 

5- MG -105 

a) Araçuaí - Caraí . . . . 

6- MG- 110 

a) Araçuaí - Coronel Murta .. 

7- MG - 117 

a) Raul Soares - Matipó .... 

8- MG- 181 

a) Capinópolis - Canápolis -
(BR 14) ........... .. . 

9 - Manhumirim - Presidente Soa
res - Divino . . . . . . . . . . . . . 

· 10 - Bambuí - Luz . . . . . . . . . . . . 

11 - Avenida Ara xá - Barreiro . . . . 

m 

38. 800~ 

22 .920 
19.560 

28.600· 

10.000· 
48 .380 

. 58 .868. 
3.697 

10.000· 

10. 000: 

10 .000· 

47 . GG2 

10.000 

45. 500 

4 . 910 · 

' .. TOTAL . . . . . . 360. sm:· 



Ponte s/ o Rio Doce, em Resplendor 
Ponte s/ o Córrego Lontra . . .. .. 
Ponte s/ o Rio Palmela .. . . .. 
Ponte s/ o Rio São Bento . . .. .. 
Ponte s/ o Rio Sant'Ana .. . . . . . . . . 
Ponte S/ o Rio Mandu .. . . 
Ponte s/ o Riacho Doce 
Ponte s/ o Rio da Prata . . .. 
Ponte s/ o Rio Eleutério . . 
Ponte s/ o Rio Frigorífico .. 
Ponte s/ o Córrego Capivara . . 
Ponte s / o Rio Tinguá .. 
Ponte s/ o Rio das Velhas, em G. Car-

neiro .. 
Ponte s/ o R ibeir ão ca:as Altas 
Ponte s/ o Córrego das Lágrimas 
Ponte s/ o Córrego Ponte Pequena 
Ponte s/ o Ribeirão Vista Alcfre .. 
Ponte s / o Rio Picão . . . . . . .. 
Ponte s/ o Ribeirão S. Francisco 
Ponte s/ o Córrego Vereda 

PONTES PROJETADAS 

ESTRA.C:.\. TRECHO 

MG - 20 Na cidade de Resplendor .. .. . . 
MG- 51 Patos - Pirapora . . . . . . .. 
MG- 26 Varginha - Três Corações .. 
MG- 26 Varginha - Três Corações .. . . . . 
MG - 7 Itaú - S. Sebastião do Paraíso .. 
l\!G- 162 Pouso Alegre - Borda .. . . .. . . 
l\iG- 51 Patos - Pirapora . . .. . . . . . . 
1\IG- 54 Uberlândia - Canal de S. Simão 
MG- 162 Pouso Alegre - Monte Sião . . . . . . ~ . 
MG- 60 Barbacena - S. João dei Rei . . . . 
l\!G- 51 Patos - Pirapora . . .. .. . . .. . . 
MG- 61 Bai·bacena - S. Bárbara ào Tugúrio 

MG- 5 Belo Ho rizonte - Sabará .. 
MG- 5 Santa Bárbara - Fonseca 
MG -- 7 Itaúna - Hio São Joiio .. .. 
.MG- 1 Venda Kova - Carreira Cor.:tprida 
MG- 5 Santa Bárbara - Fonseca .. .. . . 
MG- 24 Bom Despacho - - l\lartinho Campos 
MG - ~ Santa Bárbara - Fonseca .. 
MG- 51 Pedra Azul - Rio Bahia .. .. . . .. 

c 

I 

530,80 
14, 00 

.. 36,00 

.. 20,00 

.. 32,00 

.. 20,00 
s6,8o I 

1.20,00 
.. 36,00 

36,00 
.. 12,00 

50,00 

.. 128,00 
20,00 
36,00 
16,00 
40,00 
16,00 
12,0) 
32,00 

RA 

8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,( 
8,( 
8,( 

8,( 
8,0 
8,~ 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

. 8,0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

...... 
~ 
'-0 



PONTES ESTUDADAS 

Ponte s/ o Rio Inhaúma .. 
Ponte s/ o Córrego Cansanção .. 
Ponte s/ o Córrego dos Patos .. 
Ponte s/ o Rio das Velhas passagem s/ a E.F.C . B . 

em G. Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pontilhão na Variante Três Barras 
Ponte s/ o Rio Lambari .. 
Ponte na estaca 1051 +10 .. 
Ponte s / o Córrego Frigor ífico . . 
Ponte s/ o Córrego Catiara . . . . 
Ponte s / o Ribeirão Bittencourt .. 
Ponte s/ o Córrego Ludgero .. 
Ponte s/ o Ribeirão Catas Altas .. 
Ponte s / o Ribeirão Vista Alegre . . 
Ponte s/ o Ribeirão S. Francisco 
Ponte s/ o Córrego Salitre . . . . . . . . 
Ponte s/ o Córrego Tapera . . . . . . 
Passagem Sup~rior s / a _E. F.C . B . . . . . 
P onte s/ o Corrego l\Ian pá . . . . . . 
Ponte s/ o R io Tinguá . . . . . . . . 
Ponte s/ o Córrego F eijão Cr u .. 
Ponte s/ o Córrego Todos os Santos . . . . . . . . . . 

E STRADA 

MG- 51 
MG - 2 
MG- 51 

MG - 5 
MG- 153 
MG - 153 
MG- 153 
MG - 60 
MG- 2i 
MG- 5 
llfG - 5 
MG- 5 
MG- 5 
MG - 5 
:MG- 1 
i\IG- 1 
MG - 1 
MG- 118 
MG - 61 
MG 

TRECHO 

Pedra Azul - Rio - Bah ia 
Virgem da Lapa - Araçuaí 
Pedra Azul - Almenara 

Belo Horizonte - Sabará 
São Lourenço - Itajubá 
São Lourenço - Itajubá 
São Lourenço - Itajubá 
Barbacena - S. João dei Rei 
Araxá - Patos de Minas 
San ta Bárbara - Fonseca 
Santa Bárbar a - Fonseca 
Santa Bárbara - Fonseca 
San ta Bárbar a - Fonseca 
Sant a Bárbar a - Fonseca 
Corinto - Buenópolis 
Corinto - Buenópolís 
Corinto - Buenópolís 
Juiz de Fora - Leopoldina 
Barbacena - Santa Bárbara do Tugúrio 
Leopoldina - Campo de Aviação 
Na cidade de Teófilo Otoni 

,_. 
~ 
o 



i\Iata-Burro de conc::eto armado . . . . 
Mata-burro em perfilados (3 elem entos) 
Mata-burro em perfilado de a ço (1 ele-

mento) . . . . . . . . . . . .. . 
Hefôrço da Ponte s/ o Rio P iracicaba .. 
Projeto de um muro de arrimo da ponte 

s/ o Rio Picão . . 
Projeto de refór~o do pilar da ponte s/ 

o Rio lnhauma . . . . . . . . 
Projeto de a las da p onte s/ o Ribeirão 

Cachoeirinha 
Projeto de a las da ponte s/ o Ribeirão 

Salgado ....... . 
Hefórço da ponte s/ o Córrego Tatu 
Refórço da ponte s/ o Rio Claro 
Hefôrço da ponte s / o Rio Indaiá 
Pontilhão na estaca 267 + H,50 .. 
Modificação do viadu to do Caieiro 
Instalação da 4.• RR. . . . . . . 
Instalação da 9.• RR. . . . . . . . . . . 

DIVERSAS OBRAS PROJETADAS 

Estrada Trecho 

MG - '1 I ~a cida<.le de Nova Era . . .. .. 

MG- 1 Curvelo - Corinto 

MG- 51 I Pedra A:ml - Hio - Bahia . . . . . . 

MG - 60 I Barbacena - Barroso 

MG - 60 Barbacena - Barroso 
BR- 31 n. Hori zonte - Uberaba 
BR - 31 Araxá - Uberaba .. .. 
MG- 8 Melo Viana - S. Gotar do .. 
MG- 7 H. São João - Estaca 390 
MG- 60 Barbacena - S. João dei Rei .. 

Barbac~na 

Curve! o .. .. . . .. .. . . .. .. .. 

Compri
mento 

m 

2,50 
2,50 

2,50 

Largura 
m 

3,00 
3,00 

3,00 

.... 
01 .... 

,. 



1- Belo 
2 - Belo 
3- Belo 
4- Belo 

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CO~~STRUíDAS Ei\1 Hl57 

Estt ___ 

----
Horizonte - Salto da 
Horizonte - Sal\ o da 
Horizonte - Sal.o da 
H orizonte - Salto da Divisa 

- Salto da 

- Divisa 22.:: RH . 
-- Diyisa ~2 . • RR. 
-- Di -..;·isa 22.:• RH. 
- Di.-isa 22.• RR. Dia.mantina 

DütnlaJ.Itina 
Diar:tantin~ -- DiYisa 
Leopolàina - Jui z de 
Lcopciàina -- Ju iz de 
P o!lte ::\ova - Viçosa 
Ponte _'\ova -- Vi çosa 
Ponte é\'ova - Vi çosa 

- DiYisa 2~.~ PJL 
22." RH . 
Fora 
Fora 

::\fontes Claros - Januária 
Curve [o - Cot·into 
Curvelo - Corinto 
Poços à.e Caldas - !puiúna 
.t;\raxá - Sacramento 
ltajubá - P ou so Alegre 
~nrbacena - T ugúrio 

lHo Jequitinhonha, em Mendanha 
Córrego d o Pito 
Hio Piauí 
Córrego do Tei xeirlnha 
Côrrego do Taquaral 
Córrego dos Yeados 
Córrego Monte R~dondo 
Rio LaYa-Pés 
Córrego Van -A~·u (km 3) 
Córrego Yau-A~u (k.tn 13,fi ) 
Córrego Van-Açu (km 14) 

Rio Cedro 
Rio Picão 
~Ho Almeida 
llio Verde 
ftlo Aroeira 
~Uo Anhumas 
[~io Sapatei r o 

Vão 
m 

-
1&6,0[\ 

1 f>, G(• 

-4 0,00 
6,00 
í,60 
7,60 

20,00 1-" 
'-J1 

S,Oil ~ 

10,00 
9,00 
6,00 

20,00 
16,00 
20,00 
25,00 
25,00 
16,00 
12,00 



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EXECUTADOS ~O A ' q DE 1957 
··-- - ·~· · - ----- --

N.O ESTR ADAS 

------------------------
1 ]~e l o Jlol'i ztJn le - Sa llt) da Di\'i sn .. 
2 Bel<• Jl ol'lzonlc - P ulll C 0\'1\ . ... . 
,, Cl11'\'<• lo -- · . lon tcs C laros - .Tannú 1·in 

IJP1<, JloriL:ontc - P11rn ca l t1 .. . . 
5 ((\lnHhlt cs - () O\'l-rnnd"r \'a lnd:nt·s 

- :~I~ntcn a . . . . . . . . . . · · 
6 Col'll tÜo d e .Jesus - · ill'llsi l i:l 

s r.: ~·unci scu . . . . . . 
7 S. F1·ancisco - Cam p o Be lo 
H Vi~oSil -- i'n n lu Cúndi do .. 
~l St\ o L ou ren ~·o - ltn j n hú 

10 Pouso A l e~l'l' -- Mo11tc S iüo 
1 L Piu 1u~ i - I·im<'n ln - l~ od. Sudoe~lc 
12 1:1Jrnli;:;u - - P<'l·dõcs 
·ja Hn r l,nt(•.n a - San ta B:'nharn do Tu-

g(tl'io .. . . . .. . . . 
l ,J .Jniz de F o1·n -~ Hio P rl: lo .. 
15 J .cor,o ldin::. Cmllpo de A · ia~ tH , 
I G Arn:-<ú - F1':!1lCH .. 
17 Ponlt' ~ovn - ~iantn hút·b:11·a . . 
1R l:nt·h:: cenn - - Sitn .Jo iio Del Hei .. 
tU C:qJiH6pol is --- Cltthot: i n.t l"J; ,unH!H 

Fi:t! ll ~ lli 1Jivi111·,pnl is ·- ' :a rt1 11J da 
~In la .. 

:H ltnpN'I't·icn - · C lúudio .. 
C hú - - .ruit. ti<' l'n1·u :!2 

2:1 Pul os - l. t>n l -·- l' i i':IJ)Ol'll .. 
2 ~ Vrn·g in l 1n -~ Trê~1 Po ntas 
~5 So.J.~~J -- n r,rn .f GIIIJUilll Scnh11nt 

26 
27 
:!8 

d o P ô rl o . . . . . . . . 
Ulo~er l ndin -- Al'n ~;unl'i 
B H/3 - ~ovn Limn .. 
Tt núnn - <Tn fnnho to 

29 Helr, Ilol' iznnie -- Vi ló l'lrt . . . . 
:w li ': l/~ -- HPI•> V11ll' . . 
:.i l nr ,l rl Dt•SJJllt 'l ll> -- . tnl'linlw Cnutpnr. 
:J:! AnJ rl· h'ri cl ín - J.i lH' J'dflcl t! .. 
;;;, Vo llu <:rnlid t' - - 1\t'Ci't"Ío l.uruHjnl 

Cot'u iH' I P :H' I II 1t'O -- J; io >:o\'o . ... 
~lnr d e l·:spu n h n -- Snp li<':JiH 
f.Popolt.linet -- Pnu t f~ ~~o \' H 

:j/ ~I • J !il<· s Clams -- Su l <!11 lln ldn 
:18 nnmn l J u lli o do l'!:i xt' . . 
:!!) Xn pt'l u ha - · T n paeignrn . . . . 

1.lnn l mn çu -- Jpancma 
lJJ'HS.J poli s -- l.n m in o. n - D i\' isn 

•I (i 
4 1 

S. Pnn lo .. . .. . .. . . 
42 lllVI - H io P r eti n ho . . . . . . . . 
4'' Hnmhuí - Jgu nt nmn ..• . 
44 U. llc • · izonh~ - Passos - DiY isn 

S . Pn ul o . . . . . . . . 
.1;. Ara r;nari - Engen h ei ro Bcth o u t 
4(i Pult·oc inio - l\ i0 Pnl'llnnihn .. 
47 OliYc i ra - Passa Tcmp•> .. 
48 ÜOII I - S II CCSSO - BH/55 
4U 
50 

P o<;os d e Cn ld ns - lt njubit 
Vn ri a nl c d e Do is ll ínch os . . 

Construção 

Km 

25,000 
•1, 100 
.. ''00 

1o:õoo 

li, :i OO 

H,780 
· 1 ,~00 

11 ,!)00 

1,200 

r,,ooo 
s,:1on 

7,020 
'! ,200 

1:l, l 00 
lll ,iiOIJ 

2 ,:~ou 
5,700 

12,11111) 
li,ilOU 
:t,:l! lU 

1 ,~00 
:1,0011 
8.~90 
.J,84 A 

l ~ , ló'l 

!l.~~~~ 

2,000 
· 1 ,'l~ IJ 
!"1,2:W 
1,71)0 
!l,DI\0 

1-1,000 
~.211 0 
'1,0110 

111,000 

!l ,1:l!l 
1:!,000 
12,000 

4, 120 
1 G,OO O 
4, :.uo 
1,000 
2,000 

10,2~l 0 

Volume 

m3 

l :l:: o 700 
~:j I . 217 

18.ROO 
102.200 

:l:li.OilO 

7!) .200 
li i o :180 
li I . 0(i2 

!ll.lll){l 

l l. l1íiO 
1'i ll o ·l:ll 

,-, .:l41i 
fi R •. J7;, 

H;J .I Oit 
11 1:; .IJOU 
I :;7 ~ I OH 

17 o :l71 
7 1. 121 

2fJ:l.llOll 
:s I K. IIUtl 

;,; ;, :JIJO 

~~::. 7e iJ 
I IJ9 . 1JUU 
~:l i o 700 
IU2. U 1•1 
.o:w. ·no 

17 . 0~1 .:. 
~il.llO[I 
::!}.O t)l) 
;,1. R7G 
71i . !UG 
:11. n:w 
72.07ij 
111. i RfJ 
:ifl.üUO 
~. :.on 

2 1 7 . 711~ 

2·1. 000 
·111. 87:) 
30.000 

70. 000 
2:1.000 
1-1 o 200 
1:: o 000 
70.000 

20.000 

OBRAS DE ARTE 

Cor r ~ntes 

lU 
:l t 
.1 1 
2 1 

1 !l 

17 
2~ 

7 
31 
:n 
"1.-J 

111 
13 

:.!:] 
1R 
1 1 

4·1 
1\ 
:lG 
J.l 

11 
9 

;j~ 

11 
10 ., .. 
21 

•11 

7 
G 

20 
4 
8 

Especia is 

3 

2 

--770 Hl 

SERVI ÇOS 

Va letas 
m 

õílü 
:l. 000 

Gtlll 
·1. 000 

10 o 0 111 o 

2 . ;,;,o i 
~o :l711 
1 .000 
4.'1 72 

1-1 o 4[,[> 
liOO 

1 .ll1HI 
11.no 

45(J 
1 ~.;li) li 

6.500 
X.UIJfo 

:.! . ;,kí' 
4.920 

2ll.il'I S 
1:: o 000 

:! , (; 111 

' 1 .í tt U 
!!.700 
7.200 

'11 . tl:JII 

1 o 7~11 

7 .810 
1. ;,o,, 
l .S:!I; 

7 o 100 

·1.-1 00 

:.! .f;70 
465 

2.600 
5.700 
~.6 1 6 

2 .000 

206 .245 

Cam. Ser
viço 

m 

4 o 100 

7 .1i4.0 

1 o 7tl il 
(\.:lOo 

7 .600 
1 o 000 

2 .960 

1 . :,2[; 
1 .47:i 

. :JOIJ 

i. 8iJ \.: 
l iJ . •J :hJ 
1.52() 

2ü.i20 

:!.1)50 
ROO 

2 o :100 

5.fl00 

l.llOO 

1. 100 
7 . 000 

l OJ. as:~ I 

DIVERSOS 

Encascalha
men to 

m2 

Conv ~n io com C. \'.S.F. 

Con \'ên io rom o D.!\.E .R. 
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Manutenção e Cooperação 

No exercício de 1957, o D o E o H o, por in
termédio de suas 29 Residências Rc;Tionais 

<:> ' 
manteve e melhorou a extensa rêdc de 13 o 982 
km, aplicando a dotação orçamentária de Cr$ 
426 0 747 0200,00, regularizando 260 913 km de 
leito, construindo 419 obras de arte especiais e 
1ol32 obras de arte correntes, executando 20 769 
reparos em obr as de arte especiais e 1070664 em 
obras de arte correntes, encascalhando 20442,913 
e reencascalhando 5 o 933 o 825 metros quadrados 
de leito, alargando 506 km e construindo 211 
km de variantes o A rêde conservada acha-se dis
criminada em quadros anexos o 

Pelo Serviço de Assistência Rodoviária 
foram entregues aos Municípios 750 parcelas de 
quotas do Fundo . Rodoviário N acionai, corres
pondentes a trimestres dos exercícios de 1954 a 
1957, no total de Cr$ 440647 0055,00 : 

1951 
1955 
1956 
195 7 ( 3 trimestres) 

4 
20 

554 
172 

Cr$ 77 0155,40 
Cr!l\ G70 o 262,GO 
Cr$ 29 o :l30 o 723,90 
Cr$ 14 o 568 o 913,10 

A partir do último trimestre de 195(), em 
face da Lei Federal noQ 302, o Do E o H o, para a 
distribuição das quotas, passou a c,·igir da::; 
Prefeituras a organização dos re~pectivos planos 
rodoviários, para isso com elas colaborando 
tecnicamente. Foram. apresentados e aprovados 
180 planos municipais o 

Além do auxílio financeiro, receberam 
muitas municipalidades a ajuda do Do E o H o na 
conservação e melhoramento das seguintes es
tradas não constantes do plano rodoviário 

estadual: 
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a) diretamente pelas Residências Regionais· 

Estradas km 

1) Santa Maria do Suaçui - São Sebastião 
do Maranhão . . . . . . . . . . . . 30 

2) Resende Costa - Entre Rios de Minas 
Jeceaba .... 

3) Entr<1 Divino 
Alto Rio Doce 

4) Entr9 Ponte Nova 

Senador Firmino 

Rio Casca 

63' 

62: 

Jequeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
5) . Itajubá- V. Maria - Divisa de S. Paulo 33 
6) Maria da Fé - Itajubá - Entroncamento 

MG/153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 
7) Passa Quatro - Virgínia - Queimadas 

- Delfim Moreira . . . . . . . . . . . . 74: 
8) Entroncamento Formiga - Pains . . 35· 
9) Jequitibá - Pirapama . . . . . . 42 

10) Sapucaí Mirim - Camanclucaia 60 
11) Almenara - Rubim . . . . 42: 
12) Leopoldina - Recreio . . . . . . 4 7 
13) Jequitinhonha - Joaíma - Aguas For-

mosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102' 
14) Coronel Murta - Barra de Salinas . . . . 1& 
15) Entroncamento Governador Valadares ........,. . 

Mantena - Mendes Pimentel São . 
Sebastião . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

16) São Sebast ião EntJ·<1 l\Iantena 
Governador Valadares . . . . 17 

17) João Pinheiro - Cachoeira das Almas 117 
18) Teófilo Otoni - Frei Gaspar . . . . . . 35 
19) Topázio - Pavão . . . . . . . . . . . . . . . . 6& 
20) Teófilo Otoni - Poté - Malacachela (ra-

mal Ladainha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27' 
21) Entroncamento C. do Pajeú --- Águas Verme-

lhas - Rio - Bahia . . . . . . . . . . . . 45 

1.000 

b) Mediante Convênio 

1) Ouro Prêto - Santa Rita . . . . . . . . . . . . 12: 
2) Cachoei1·a do Campo - V. Glaura - - Ana Sá 21 



3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

12) 
13) 
14) 

15) 
16) 
17) 

18) 
19) 

20) 

21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 

29) 

30) 
31) 
32) 
33) 

34) 
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São Julião - Crocat Sá .. 
Lôbo Leite - Ouro Branco - Ouro Prêto 
Sêrro - Sabinópolis . . . . . . . . . . . . 
Km 274 (Rod. B. Hte. - Uberaba) - Est. do 
lndaiá - Santa Rosa . .......... . 
Moema - Lagoa da Prata . . . . . . . . . . . . 
Mar de Espanha - Bicas . . . . . . . . . . . . 
Varginha - Três Pontas - Boa Esperança 
Ferros - Santo Antônio da Fortaleza .. 
Tombos - Carangola . . . . . . . . . . 
Divinópolis - Carmo do Cajuru . . . . . . 
Divinópolis - Cláudio . . . . . . . . . . . . 
Luz - Rodovia Belo Horizonte - Ubera-
ba ........................... . 
Virgem da Lapa - P. Mandacaru ..... . 
Araçuai - Engenheiro Shnoor . . . . . . 
Entroncamento Salinas - Taiobeiras -
Entroncamento Pajeú . . . . . . . . 
Alto Rio Doce - Rio Espera . . . . . . . . . . 
Alto do Capim - Entron camento Aimorés 
- lpanema . . ................. . 
Andradas - Ibitiura - Santa Rita de Cal-
das ..... . ........... . 
Bocaiúva - Guaraciama . . . . . . . . 
Carlos Chagas - São Pedro . . . . . . 
Três Pontas - Carmo da Cachoeira 
Divinópolis - Batista . . . . . . . . 
Esmeraldas - Neves . . . . . . 
Espinosa - Matias Cardoso . . . . 
Fama - Paraguaçu . . . . . . 
Acesso ao Campo de Pouso de Jequitinho-
nha. , J •• •• • • •••••••••• •• •••••• 

Pium-í - Itajubâ - Arcos - Rod. Divinó
polis - Formiga . . . . . . . . . . . . 
Espinosa - Matias Cardoso 
Piraúba - Guarani . . . . . . . . . . . . 
Patrocínio - Divisa 7.• RR. ..... . 
Div. 18.• RR. - Perdizes - km 508 da Rod. 
Belo Horizonte - Uberaba . . . . . ..... 
Serraria - Sossêgo - Bicas . . . . . . . . 

49 
4.0-· 

52 
2.7 
25 
75 
39 
36 : 

8 
45 

2T 
30 
40 

90 
18 

33 

31 
24 
66 
40 
24 
30 

180 
22 

111 
180 
13" 
38 

53 
51 

1.544 -
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Na manutenção dêsses 2. 544 km o D.E.R. des· 
pendeu Cr$ 31. 288. 700,00. 

O D.E.R. cooperou ainda com as respectivas 
Prefeituras na construção dos seguintes trechos: 
BR 3 - Belo Vale, . Congonhas - Caetano Lopes 
- Jeceaba (convênio), Rio do Peixe -- Rodovia 
Conce~ção - . Sêrro, Ouro Fino -- Andradas ( con
vênio), Brasópolis - Luminosa - - Divisa S. Pau
lo e BR 4 -- Rio Pretinho (concluído), Sabará -
General Carneiro, Cláudio - - BH-55 c Bambuí -
Iguatama, contratados. 

O D.E.R. fiscalizou e orientou os serviços ro
doviários municipais, principalmente os executa
dos com recursos provenientes da assinatura de 
convênios, estabelecendo maior aproximação com 
as Prefeituras e melhor mentalidade roàoviária. 

Intensificou-se o transporte coletivo intermu
nicipal, concedido e fiscalizado pelo D.E.R, assi
nando-se 278 têrmos de concessões e re
novando-se 376, perfazendo 789 linhas, devida
mente legalizadas, que percorrem 33 .000 km em 
todo o Estado, com 931 veículos. 

Instituíu-se o seguro pessoal contra acidentes 
em ônibus, o qúa:J vem seúdo cum.pddo· com rigor 
pelas companhias seguradoras. 

Embora dispondo de limitado raio de ação, a 
Polícia H.odoviária Estadual exerceu criteriosa
mente a fiscalização do trânsito, concedendo 6.900 
licenças, com a · arrecadação de Cr$ 647.489,00, 
autuando 17. 237 infrações, vistoriando 3 .116 veí
culos e cooperando com a Polícia Civil. 

• 
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E COOPERAÇÃO 

Serviço de Conservação e Melhoramentos de Estradas · 
Rêde Conservada em 1957 

MG 
1 

ESTRADAS DO P.R.E. - RADIAIS 
Venda Nova - Ent.0 MG-2 - Pedro Leo-
poldo - Sete Lagoas - Di v. da 9.• RR. 
(Córr~go Lontrin'ha) ~ Paraopeba -
Curvelo - Corinto . . . . . . . . . . . . 

1 Bocaiúva - Montes Claros - Januária 
2 Ent.0 MG-1 - Lagoa Santa · - Conceição 

- Sêrro - Diamantina .- Couto Maga-
lhães - Virgem da Lava - Araçuai -
Itaobim :._ Jequitinhonha - Almenara -
Jacinto - Salto da Divisa . . . . 

3 ltabira - Santa Maria de Itabira - Fer
ros - Carmésia - Senhora do Pôrto -
Guanlhães - S . João Evangelista - São 
Pedro ·do Suaçui- Santa Maria do Suaçui 
- Agua Boa ............... . 

3 Malacacheta - Teófilo Otoni - Nanuque 
4 Governador Valadares - Mantcna . . . . 
5 Triângulo -- Sabará - Caeté- Santa Bár-

bara .......... ... ........ . 
5 Ponte Nova - Barra Longa - Gesteira 
6 B. Horizonte- Nova Lima- Rio Acima 

- Itabirito - BR/3 (Joaquim Murtinho) 
- João Ribeiro -- Lagoa Dourada - São 
João dei Rei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 .Tuatuba - Itaúna - Gafanhoto . . . . . . 
7 Divinópolis - Formiga - Santo Hilário 

- Passos - São Sebastião do Paraíso 
- Di v. de São Paulo .. . .. . .. .. . . 

8 Pedra do Chumbo Ent.0 Dores 
do Indaiá - S. Gotardo dos Ferreiros 
- Rio Paranaíba - Patrocínio - Monte 
Carmelo - Araguari - Di v. de Goiás 

9 Papagaios - Pompéu - Morada Nova -
- Div:. 14• RR. .. . . . . .. .. .. .. 

9 S. Gonçalo do Abaeté - João Pinheiro 
- Paracatu - Di v. de Goiás . . . . . . 

10 Corinto - Várzea da Palma - Pirapora 

TOTAL .. 

km 

236 
313 

979 . 

286 
263 
144 

85 
47 

246 
63 

301 

460 

177 

250 
176 
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"l\IG ESTRADAS DO P.H.E. - LONGITUDINAIS km 

20 Pedra Azul - Jequitinhonha . . , . . . 72 

'21 Agua Boa - Capelinha - Minas Novas 
- Virgem da Lapa - Cel. Murta - Sa-
linas . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

·22 Itabira - Nova Era - São Domingos do 
Prata - Dom Silvério -Ponte Nova -
Viçosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 

22 Rio Branco - Ubá . . . . . . . . . . . . . . 23 
23 Papagaios - Pitangui . . . . . . . . . . 42 

23 São João del Rei - São Tiago - Oli-
veira - Carmo da Mata . . . . . . . . . . 143 

23 Entrocamento BR/31 - Entr.• da MG-7 19 

24 Bom DeStpaoho - Martinho Campos . . 48 
124 Carmo da Mata - Itapecerica - Rod .. 

Formiga - Divinópolis . . . . . . . . . .. 89 

25 Ent.o MG-8 - Abaeté - Dores do Indaiá 60 

26 Varginha - . 'J,'rês Corações - Caml;m-
·quira - Lambari . . . . . . . . . . . . 65 

26 Pedralva - Brasópoiis - - Pa rai :;ópoli s 
- Div. de S. Paulo . . . . . . . . . . . . 82 

·27 Km 442 da rod. B. Horizonte - Uberaba 
- Catiara ............... . 

27 Catiara - Patos - Entr.• Paracatu . . . . 

28 Km 522 da Rod. B. Horizonte - Uberabn 
- St.• Julhina - Ponte do Quebra Anzol 
- Monte Carmelo - Coromande·l ~ 
Paracatu - Div. de Goiás . . . . . . . , 

'28 Nova Hesende -- Muzarnbinho - Cabo 
Verde - Botelhos - Rio Pardo- Poços 
de Caldas - Andradas • . . . . . . . 

29 Faneco - Ubcrlândia - - Araguari 
Amanhece - Div. de Goiás 

TOTAL ......•... 

60 

218 

555 

170 

177 

2.322 



, 
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'IG .ESTRADAS DO P.RE. - TRANSVEH.SAIS km 

:50 Entr.• Januária - Brasília - São Fran-
cisco • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 84 

:51 Jequitaí - Montes Claros - Francisco 
Sá - Salinas - Pedra Grande - Pedra 
Azul - P!!jcú . . . . . . 

·.51 Patos de Minas - Leal - Pirapora 262 
São João Evangelista - Peçanha 26 

.. 52 Entr.• MG-121 - Couto Magalhães . . 11 

53 Sabinópolis · -- Guanhücs - Virginópoli ~ 

- Santo Antônio do Sardoá - Tranquei-
ras - BR/4 . . 1• . . . . . . 181 

.54 Uberlândia - Monte Alegre de Minas 
- Ituiutaba . . • . . . . . . . . . 

:55 BR/4 - Iapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'56 BR/3 - Itabirito - Ouro Prêto -
Mariana - Ponte Nova - Rio Casca 

57 Bonfim - Crucilândia - ltaguara .... 

58 Oliveira - São Francisco - Campo Belo 

·60 Alto Rio Doce -Barbacena - São João 
dei Rei .....•.... . ....... 

60 Divisa de 16.• RR. - Nepomuceno 

·60 Santo Antônio do Amparo - Lavras 
Divisa da 10.• RR. . . . . . . . . 

60 São José do Barroso - Viçosa 

-.61 Barbacena - Ibertioga - Cianita 
Francisco Sales - Minduri - Cruzília 
- Baependi - Caxambu . . . . . . . . . . 

·62 Poços de Caldas - Entr.• Caldas -
lpuiuna - Pouso Alegre - Santa Rita do 
Sapucaí - Piranguinho - ltajubá 

TOTAL ..••.••••••••.•. 

131 

14 

201 

39 

46 

130 

11 

64 

22 

248 

175 

2.240 



- - 1ô0 ---

MG LIGAÇõES DO P .R .E. km 

100 Almenara - Pedra Grande . . . . . . 42 
102 Topázio - Rio-Bahia (BR-4) . . . . 16 
105 BR/4 - Caraí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Itanhomi - Tumiritinga . . . . . . . . .f 
108 Manhumirim - BR/31 . . . . . . . . . . 1.8 
109 Pcçanha - Coroaci - Tronqnei ras 75 
110 Entr.~ MG-2 - Itira - Coronel Murta 36 
111 Divino - BR/4 . . . . . . . . . . . . . . 9 
112 Carangola - Fcrvedouro . . . . . . . . 31 
116 Entr.~ MG-51 - Porteirinha - Monte 

Azul - Div. da Bahia . . . . . . . . . . . . 167 
118 BR/4- Guarará - Bicas- BR/3 . . . . 100 · 
119 BR/4 - Além Paraíba - Volta Grande 

- Pirapetinga . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
121 Entr.• MG-52 - Itamarandiba - Capeli-

nha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 · 
123 Volta Grande - Recreio . . . . . . . . . . 42 
125 Visconde do Rio Branco - Guiricema -

-Mirai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
126 Guiricema - Vilas Boas . . . . . . . . 8 
127 Leopoldina - Cataguases - Guidoval 91 
128 Guidoval - Ubá - Divino de Ubá . . 42 
1 :~1 Ubf1 - Toc·;mlin s - · Hio Pomba -- Tnho-

leiro do Pomba - Coronel Pacheco 
João Ferreira - Juiz de Fora . . 122 

132 Sêrro - Rio Vermel-ho . . . . . . 58 
133 Sapo -- Dom Joaquim . . . . . . . . 24 
134 Entr.? Concei ção -- Carmésia . . 00 
136 Santa Bárbara - Itabira . . . . . . 57 
138 Cachoeira do Campo - Bárbara Helio-

dora - Eng.• Correia . . . . . . . . . . 16 
140 Entr.• MG-2 - Gouveia - Paraúna . . . . 57 
140 Paraúna -- Curvelo - Felixlândia . . . . 11() 
141 Jequiti-bá - Sete Lagoas - Cachoeira 

dos Macacos - Papagaios . . . . . . . . . . 97 
142 Carandaí - Lagoa Dourada . . . . . . 35 
144 Cidade Industrial - Brurnadinho -

Bonfim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ~) 

145 Coração de Jesus - Entr.• Montes Claros 63 · 
147 Divisa da 9.• RR -Várzea da Palma -
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MG LIGAÇõES DO P .R.E. lcm 

J equitai . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • 24 
148 Pará de Minas - Entr.Q MG-9 . . . . 52 
149 Pará de Minas - Pitangui . . . . . . 40 
152 Capivari - ltanhandu - Passa Quatro 

- Divisa de São Paulo . . . . . . . . . • . . 32 
153 São Lourenço - Carmo de Minas -

Pedralva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
156 Entr.9 MG-140 - Abaeté . . . . . . . . . . . • 39' 
157 Nepomuceno - Varginiha - Elói Mendes 

- Paraguaçu - Machado . . . . . . . . 131 
158 Delfim Moreira - Rodovia Piquete . . . . (} 
162 Pouso Alegre - Borda da Mata - Ouro 

Fino - Monte Sião - Div . de S. Paulo 10'3' 
Vazante - Guarda-Mor . . . . . . . . . . . . 42 

163 Entr.9 Lagamar - Lagamar . . . . . • . . 40 
163 Entr.9 MG-8 (Taquara) - Carmo do Pa-

ranaíba - Patos de Minas . . . . . . . . 106 
164 Entr.9 MG-8 (Guarda dos Ferreiros) -

Ibiá - Araxá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
168 Muzambinho - Guaxupé - Guaranésia 

- Arceburgo - Divisa de São Paulo 75 
170 Andradas - Div. de São Paulo . . 9 
175 Patrocínio - Coromandel . . 84 
177 Uberaba - Delta . . . . . . . . . . . • 30 
179 Almeida Campos - Fanecos . . . . 24 
172 Est. O. Araxá - Franca - Est. 1 . 600 ao 
180 Xapetuba - Tupaciguara . . 36 
182 Campina Verde - Iturama 96 

TOTAL .... 2 .897 

N.Q LIGAÇõES FORA DO P .R.E. JOio 

1 Joaquim Murtinho - Conseliheiro La-
faiete . . . . . . . . . . • . . . 8 

2 Venda Nova - Neves . . . . . . 18 
3 Vianópolis - Esmeraldas . . . . 24 
4 Matadouro - Santa Luzia . . . . 19· 
5 Peçanha - São Pedro do Suaçui 30 
6 São João .dei Rei - Fazenda Agronômica 

de Tiradentes . . . . . . . • . • . . . . . . 4, 
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LIGAÇõES FORA DO P.R.E. 

7 Bias Fortes - Antônio Carlos - Barba-
cena •..•..... · ' . · .........•• 

8 São João del Rei - Resende Costa · .. 
9 Paula· Cândido - Divino de· Ubá . ·. . . . • 

10 São Joã"O" NeJ?omuceno - Rio Novo -
- Coronel Pacheco . . . . . . . . . . . . 

11 Entr.9 da MG-2 - Carbonita - ltamaran-
diba ................. . 

12 Guinda - Conselheiro Mata . . . . . . 
13 Monte Aiegre - Avantiguara ..... . 
14 Nova Era - Entroncamento da lVIG-3 
15 Santa Ana de Patos - Guimarânia - · 

Patrocínio . . . . . . . . . . . . . . 
16 Entr.9 de Caldas - Caldas - Focinhos 

do Rio Verde . . . . . . . . . . . . . . . . 
17· Entr.• ·de Sa~trr Rita de Caldas - Santa 

Rita de Caldas . . . . . . . . . . . . . . . . 
18 Ponte do · Funil - Ponte Sérvó . . . . . . 
19 Barra Longa - Rodovia B. Horizonte -

Ponte Nova - (MG-5) . . . . . . 
.20 BR/4 - Manhumirim ........ • . 
21 Alvinópolis - Dom Silvério . . . . 
22 Campo Florido - Estrada Cruzeiro do 

Sul ..•••••.•... 
23 Boa Sorte - Estrada São Paulo 

Cuiabá •.••........ ....... 
24 Patrocínio - Ponte João Cândido de 

Aguiar - ('Div. da 7.• R. R.) •••. 

25 Entr.9 da estrada Cruzeiro do Sul 
Boa Sorte .•........•........• 

26 Boa Sorte - Prata (Trecho da estrada 
Cruzeiro ·do Sul) . . . . . . . . . . • . . . . . 

27 Entr.9 Estrada Cruzeiro do Sul - Pira-

km 

75 
37 
20 

49 

79 

33 
28 
42 

53 

4 

3 
42 

28 
32 
10 

24 

26 

41 

11 

43 

juba - Planura - Pôrlo Cemitério 62 
28 Rio Paranaíba - Entr.9 MG-163 (Três 

Corações) .. .. .. .. • • .. 18 

TOTAL.. .. .. .. .. 863 
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ESTRADAS DO C.A.l\I. km: 

SOB C()~TR<!Lft DO. q. Q. M. 

1 Sabará - General Carneiro . . . • • . 7 
I ' ' ' 

2 Santa Maria Suaçuí - S. Sebastião do 

Maranhão . . . . . . . . . . . . 28 

·3 Re·sende Costa - Entre Rios de Minas 
- Jeceaba ..•....... 63 

4 Entr.0 · Divinq , - Senador Firmino -
Alto Rio Doce . . . . . . . . . . . . . . 57 

5 Leopoldina :__ ~ntroncamento ~eereio . • 26 

·(j Entr.0 Ponte Nova - Rio Casca -
Jequeri . . . ... 32 

7 Itajubá - Vila Maria Divisa São 
Paulo . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 33 

8 Maria da Fé - Itajubá . . . . • . . . . . 21 

9 Passa Quatro - Virgínia - Queimadas 
- Div. D. Moreira . . . . • . • . 74 

'10. Formiga - Pains . . . . • • • . . • . . • • 315 

11 Jequitinhonha - Joaíma - Águas For-
mosas ..•.....••..•.•.•• 102 

12 Almenara - Rubim . . . . • . • . • . • • 40 

13 Ccl. Murta - Barra de Salinas . . . . • . 13 

14 Ent.° C. Pajcú - Aguas Vermelhas -

Rio Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G 

15 Silo Sebaslti ão - Entroncamento l\Inn-

<tena . . . . . . • . . . • . . . . • . . • . . . • • 18 

16 João Pinheiro - Ca.ohoçira das Almas 117 

'17 Teófilo Otoni - Frei Gaspar . . . . • . . , 3.6 

-18 Topázio - Pavão . . • . . . . . . . • . • • 68 

19 Teófilo Otoni - Poté - Malacacheta -

(Ramal de Ladainha) • • • . • • 107 

TOTAL • • • • • • • • • • • • g14 
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BR ESTRADAS DO P.R.N. km . 

14 Avantiguara - Ponte Afonso Pena • • 41: 

31 Entroncamento BR/55 - Betim - Vianó-
polis - Juatuba - Div. 3.• RR • • • • • • 81, 

31 Divisa da 1.' RR. - Pará de Minas -
São Gotardo ~Pedra do Chumbo . . . . . . 165 

31 Araxá - Almeida Campos - Uberaba -
Ponte do Gôlfo .. .. .. .. .. • • .. .. 174, 

32 Caxambu - Cambuquira - Campanha 
- BR/55. • • • • • • • • • • • • . • • . 95. 

32 Machado - Carrupestre - Rio Pardo . • 75 . 

55 Itaguara - Carmópolis - Oliveira -

Santo Antônio • • 119-

TOTAL .. •• 720. 

O crescente movimento da Estação Rodoviá. 
da de Belo Horizonte, de onde Partem 162 linhas 
de transporte coletivo, evidencia-se em 74.016 
partidas, 1. 576.000 passageiros e 261.730. 
volumes despachados, e na arrecadação de C1~$ 

85.026.108,00 de passagens, Cr$ 5. 772.467,80 de 
fretes, Cr$ 1.152. 015,20 de prêmios de segur.: 
pessoal contra acidentes. 

Sinalização e Arborização - Os trabalhos de 
sinalização e arborização tiveram sensível incre
mento, com a instalação de 417 sinais de garantia; 
do trânsito, 760 marcos quilométricos e 49 km de 
faixas de segurança em trechos asfaltados, en
q~tanto que 131.432 árvores foram plantadas e· 
replantadas 17.367 unidades ao longo das princi
pais rodovias. 
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Equipamento Rodoviário 

Manteve-se, em bom funcionamento, o vul
toso equipamento rodoviário, veículos e máqui
.. nas pesadas, executando-se 6. 414 reformas, con
sertos, reparos, retificações, recuperações, lubri
ficações e lavagens em 787 veículos e máquinas 
pesadas, com a despesa total de Cr$ 12.935.992,20 
de mão-de-obra e Cr$ 14.418.518,30 de material, 
e se lhe acrescentaram 30 caminhões-basculantes, 
-6 caminhões simples, 12 camionetas, 10 "jeeps"~ 
1 semi-"trailer", 2 "scraper", 1 rôlo compressor, 
.3 tratores, 2 escarificadores, 18 carregadeiras me
cânicas, 8 britadores, 2 compressores de ar e 3 
grupos motogeradores. Acham-se concluídas as 
novas instalações da Divisão de Mecanização, que 

compreendem escritórios, pavilhões, oficina cen
tral e oficinas auxiliares, garage central, galpões 
e postos de lavagem c lubrificação, custando 
aproximadamente Cr$ 4 .500.000,00 . As novas 
rotinas, normas -e meios de trabalho, indicados 
pela r eestruturaç.ão "Catanhede", racionalizaram 
os sistemas de trabalho da Divisão de Mecanização 
principalmente quanto ao contrôle do material, 

das ferramentas e da distribuição do equipamen
to rodoviúrio, c aconselham a urgente padroniza
ção das máquinas e veículos do D. E. H. 

A exposição rodoviária de vultoso equipa
mento e conservação de estradas constituiu nota de 
realce na VI Reunião das Administrações Rodo
viárias, organizada e realizada nos primeiros dias 
do mês de fevereiro de 1957, pelo D.E.R., sob o 
patrocínio do D.N.E.R. 
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Administração 

O Serviço de Pessoal se desdobrou para. . 
·atender ao cadastro (admissões, dispensas, demis~ 
sões, licenças, férias, adicionais, acidentes de tm~ . 

balho), cujas rotinas se acham em fase de mo
dificação com a implantação do esquema Ca~ 

tanhede, e ao preparo do pagamento mensal de 
7. 552 servidores, em média. 

O orçamento do exercício de 1957 con
signava a receita de Cr$ 1.386.070.107,90, assim. 
discriminada: 

RECEITA ORDINARIA 

O - O Fundo Rod.oviál'io . . . . 

1 - Dotação Estadual . . . . . . . . 

2 - Taxa de Rcc. Econômica .. 

3 - Fundo de Pavimentação 

4 - Rendas Patrimoniais .. 

5 - Renda-s Industriais . . . . 

Cr$ 

424 .200.000,00 

424 .200 .000,00 

382.270.407,90 

120.000.000,00 

1. 300.000,00 

8. 000.000,00 . 

RECEITA EXTRAORDINARlr1 

O - Rendas Diversas . . . . . . . • . . 26.100 .000,00 

A esta importância se somaram o "supcravit" · 
de 1956, de Cr$ 15.086. 496,20, o crédito especial 
de Cr$ 3. 000.000,00 e os créditos suplementares . 

de Cr$ 10 .000.000,00 e Cr$ 30.000.000,00. 
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A receita se distribuíu nas seguintes despesas: 

Construção de Estradas . . . . 

Conservação ele Estradas . . . . 

Pavimentação de Estradas .. 

Despesas de Administração .. 

Veículos, Máquinas c Equipamentos . 

Conservação do Equipamento Rodo

viário e Oficina . . • . 

Obras de Arte Especiais .. 

Melhoramentos de Estradas 

Imóveis e Instalações . . . . 

Móveis e Utensílios . . . ., . . . . 

Outros Materiais Permanentes .. 

Cr$ 

453 . 287.796,50 

348.4 70.000,00 

167. 4()2 . 684,80 

152. 8G2. 321,70 

82.780.000,00 

75.710.000,00 

39.536.404,90 

21.488.500,00 

11. 850 . 000,00 

4 . 952 .000,00 

2 . 240 .. 000,00 

Foram assistidos com recursos do D.E.,J1. di
versos Municípios do Estado, dcspenden<.lo~se OS, 

seguintes totais: 

Construção de estradas regionais 

Conservação c melhoramentos de cs-
tradas regionais 

Cr$' 

16. 060., 000,00 

24. 582 . 700,00 

Aplicou-se ain(.a em o~ttros serviçon - Pla
nejamento, Estudos e Projetos, Pesquisas Rodo-. 

. viá_rias, Estação ·Hodoviúria, Polícia Rodoviária,. 
Tráfego, Arborização e outros encargos - ,a im
portância de Cr$ 42. 844. 496,20. 



RESUl\10 DO MOVIMENTO DA TESOURARIA 
VALORES RECEBIDOS 
EXERCíCIO de 195i 

Do D . N.E.R. F . R.N. - Estado ..... . 
F.R. N. -Municípios . . .. . . 
F.N. Pavimentação . ...... . 
Obras Delegadas . . . . . . • . . . 

C.V.S.F. 

Estado de Minas Gerais : -

Em cheques .. . . . ...... . •. . ... •. . . 
Por c/ duodécimos " n / promissórias . . . . . . . . . . . . . . 

em apólices . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . 

Lei 760 - T .R.E . . . . •• . • . .. 

Extra-orçam entária - em cheques . . . . . . . . 
Em n / promissórias . . . . . . . . . . . . . . 
Em apólices . . . . . . . . . . 

Prêmio de apólices e cupons de juros . . . . . • . • . . . • . . 

Passagens requisitadas à Estação Rodoviária . . . . 

CAIXA - em. dinheiro .. 
em apólices . • 

TOTAL GERAL .• .. . . .. .. ... .. . . . 

Cr$ 

401. 171. 617,50 
83.973.151,00 

116.568.927,60 
64.290.977,50 I 

41.652 . 094,001 
112.459.833,60 

27. 131.000,00 

I 
10 . 003.800,00 
15 . 563.796,80 

103.954. 003,f>O 1 

18.907.092,90 1 
:!1 . 339. 72 0,01.> 

Cr$ Cr$ 

666. 004 . 673,60 
11.603.972,50 

677 . 60S . 646,10 
1 

I 
...... 
~ 
OQ 

181.242.927,60 
146.800.000,00 

I 328.042. fl27,60 

134.523.600,30 

6. 345. 000,00 

304.233,30 141 . 110. 8a3,GO 

40 . 246 . 812,90 40.246.812,90 
-

1 . 187 .060 . 220,2n 



-169-

PAGAMENTOS EFETUADOS 

Cr$ Cr$ 

Empreiteiros . . • • • • • • • • • . • . 516 .274.771,00 

Fornecedores . . • • • • • • • • 103.076.015,40 

.cooperativa .. .. .. .. .. .. .. 120.410.762,60 

.Material- 1\csidências . . . . • • . . 53.49ll.67!l,70 

Pessoal - Sede .. .. .. 97 .066.440,40 

-Pessoal - Hcsidências . . 102 .932.011,90 

Prcfeitums . . . • • • • . • • • • • . 44.647 . 055,00 

il'romissórias rcsgntudas p ela Caixa 
Econômlcu Estadual . . . . . . 30.026.723,50 .. 

Pagamentos a Diversos Credores . . 47 .234 .21!),70 

Depósitos .. .. .. .. .. .. .. .. 12.0,19 .335,40 1.12!l. 917.015,50 

Conselho Ro,loviário Estadual 

No exercício de 1957, êste órgão superio1 
·do D. E. R. realizou 60 sessões, deliberando 
·sôbre 119 processos e assuntos de máxima re
levância: plano especial de pavimentação as
fáltica de rodovias estaduais, orçamento comple
mentar para 1957, balanço geral do exercício de 
1956, balancetes mensais, relatórios das ativida
·des do D. E. R. em 1956, proposta orçamentária 
para 1958, concorrências públicas ·para obras ro
,<}oviárias, reorganização dos serviços administra-
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tivos e regimentos internos das Divisões, estudos. 
•e projetos de estradas e pontes, regulamento do. 
tr~nsporte cÓletivo intermunicipal, normas para 
minutas de convênios com o D .N .E.H . tabela 
numérica de mensalistas e tabela de diaristas,. 
transferências de verbas. 

Conselho. E&ecutivo 

O Conselho Executivo realizou 65 sessões,. 
sendo 44 ordinárias e 21 extraordinárias, nas 
quais examinou, decidiu e opinou sôbre vários. 
processos e assnntos de interêsse do D. E. R.: 14 
projetos de estradas, 26 projetos de pontes; 16 re
conhecimentos, 61 concorrências administrativas, 
12 concorrências públicas, 38 convênios com Pre
feituras, 3 convênios com outras entidades, 21 
transferências de verbas, 26 assuntos de pessoal,. 
7 projetos de regimento interno e 131 assuntos 
diversos. Estudou, ainda, a proposta orçamentú
ria para 1958, novas minutas de convênios com o 
D.N.E.R. e a concorrência pública pam finan
ciamento e exectJção do plano especial de pav i
mentação. 

Departamento de Viação Aérea 

No desempenho de seu encargos, o Depar
tamento ·de Viação . -Aérea elaborou, durante o 
exercício, orçamentos para obr-as ·de construção 

. e melhoramentos dos campos de pouso .nos muni
cípios de Açucena, Aguas Formosas, Boa , Espe

. rança, Gampo Belo, Candeias, Caraí, .Conceição do· 

. Mato Dentro, Curvelo, Dores do Indaiá, Entre Rios 
de Minas e 1Governador Valadares. Executaram-
se levantamentos relativamente aos campos. de· 
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Campanha (novo local), Monte Azul (novo lo .. 
cal), Machacalis, 'São Gon.;alo do Abaêfé, Aguàs . 

· Formosàs · e · Governador Valadares. Foram ela
borados prejetos de campo de pouso em Padre . 
Paraíso, Caraí, ·Boa Esperança, Entre Rios de 
Minas, Aguas~ Formosas, Espinosa e novo campo . 
de pouso de Jeqaitaí, bem como de estação de pas
sageiros em Governador Valadares e Formiga. 
Presentemente, estão sendo elaborados projetos de 
construção dos campos de Itaúna (atualização), 
São Gonçalo do Abaeté e Vale do Carinhanha, 
de melhoramentos dos campos de pouso de Dia
mantina, Uberaba, Uberlândia e Governador Va
ladares, enquanto se prepar:1 a atualização 
do mapa do Estado com a localização dos atuais 
campos de. pouso, comerciais e taxi-aérco. 

Concluíram-se obras de construção, encasca
lhamento e melhoramentos nos c::tmpos de pom:o 
de São Sebastião do Paraíso, Itajubá, Curatingr.:, 
Manhuaçu e Sacramento, estando em andamento 
as r eh!iv::s <lOS de S. João del Rei, Viçosa, Dôres 
do Indaiá , Visconde do Rio Branco, Tcófilo Otoni, 
Monte San to, Jequitinhonha, Barb".ccna, Jequitaí, 
Espera Feliz e Pará de Minas. 

Navegação Mineira do Ri.o São Fi'ancbco 

Processou-se, em meio no exerci cio c t' 1 ~fS7~ 
a entrega da Navcga çflo 1\lineira de Sf<n Fra-n
eisco à Comissiio do V<de do Silo l·rnr!1.:bco, nos 
tümos do convênio cel ebrado, em dut:1 de 1.<> 
de agôsto, entre os Governos do Estado e ·.da. 

· União, como providência preliminar à constitui
ção definitiva da sociedade de economia mista, a 
ser organizada pelo Govêrno Federal, "Compa

. nhia de Navegação do São. Ftancisco, S. A .", tal · 
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··como se autoriza e prevê na Lei Eitadual n.9 

1.044, de 23 de ·dezembro de 1953. 

Todo o acervo da Navegação Mineira do São 
'Francisco passou, assim, à responsabilidade da 
mencionada Comissão, que assumiu a direção téc
·nica e administrativa dos serviços de navegação 
-e correlatos, custeando as despesas e arrecadan
··do as receitas respectivas. 

A perspectiva dessa transferência, afinal ajus
·tada no convênio de 1.9 de agôsto, desobrigou o 
· Govêrno de promover realizações naquele setor 
·durante a primeira fase do exercício, antes lhe 
·ditando a óbvia conveniência de restringir sua 
·ação aos trabalhos de conservação e de manuten-
ção dos serviços da Companhia. 

Nos têrmos da citada Lei n.9 1.044, de 23 
de dezembro de 1953, está o Executivo au~ 

· torizado a participar da futura sociedade de eco
nomia mista, cabendo ao Estado receber ações 
ao preço da avaliação do acervo da Navegação 
JHineirn de São Francisco. 

NaveguhLidadc do Rio Doce 

Acentua-se, .com o surto industrial do Esta
do a contingência do aproveitamento do Rio 
Doce como canal navegável. 

Problema eminentemente técnico, está êle 
·confiado a acurado exame para constatação de 
sua exeqüibilidade e indicação dos meios adequa

. dos à sua solução. 

A complexidade do assunto e o vulto da 
obra são claramente perceptíveis. Entretan
to, a r elevância e significação do cometi

-mento, vital para a solução simultânea do h·ans-
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porte intensivo do minério de ferro e da :ex
pansão das indústrias sidero-metalúrgicas do Vale-
do Rio Doce, e sua inestimável importúncin, pelo 
ensejo que abrirá à construção de usinas elé
tricas e à formação de sistema irrigatório, indis
pensável à agricultura racional, indicam que o 
problema deve ser detidamente considerado. 

Sensível às crescentes solicitações do nosso, 
desenvolvimento, e atento à lição e experiência 
dos países mais evoluídos, em que o transporte 
aquaviário interno constitui, pelas suas pecula
ridades, fator preponderante de expansão eco
nômica, retoma o nosso Govêrno, em indispensável" 
sincronia com o Govêrno da República, o trato da 
relevante questão. 

Os estudos técnicos indicarão a 'Viabilidade 
da iniciativa e versarão os meios, condições e 
possibilidades financeiras que se façam necessá
rias à efetivação do vultoso empreendimento, in
timamente associado aos interêsses do Estado e
do País. 



ELETRIFiCAÇÃO. 

A política do Govêrno no campo de ehergia 
·e.létrica se exercita diretamente ati·avés do De
partamento de Aguas e Energia Elétrica, órgão 
puramente estat~l, e da Centrais Elétricas de Mi
lll:\S Ge!ais, S.A. (C.E.M.I,G.) . Indiretamente, a 
açfí,o oficial nesse setor se faz sentir através de 
inct::ntiv.o à iniciativa privada, amparando os seus 
proj e{os e colaborando para a suq. execução. 

Centrais Elétricas de M~nas Gerais, S. A. 

A C.E.M.I.G., sociedade dt:: economia mista 
que se dedica à produção c distribuição de ener
gia elétrica em nosso Estado, vem realiza}.) do, 
como líder de um grupo de Companhias, uma ta
refa ingente, cujos resultados já repercutem dc
·cisivamente na economia . mineira. 

Suas usinas de Salto Grande do Santo An
tônio, com duas de suas un idades geradoras em 
funcionamento, e as duas últimas a entrarem em 
-atividade nos meses de março e maio próximos, 
totalizando 140. 000 H. P.; Itutinga-Camargos, 
já produzindo 34.000 H. P. e com as obras civis 
e montagens para perfazerem 144.000 H. P. até 
Jevereiro de 1959; Tranqueiras, produzindo G. OüO 
H.P. e com obras civis prontas para duplicação 
de sua capacidade; Gafanhoto, com 18.000 H . P.; 
-<:ajuru, concluindo a montagem para a produção 
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·de 10.000 H.P.; .grupos Diesel, na Cidade !IJ.dús
trial, totalizando 6.500 H.P ., - são verdadeira 
:amostra do que já.existe e está prestes a ser acres
cido como fonte de energia para •propulsão · do 
desenvolvimento econômico do Estado. Ao · lado 
dêsse conj unto, por si mesmo poderoso, não de
vem ser esquecidos os 750.000 H.P. que .a.d;vJrão 
de Três Marias, olJra mista do Govêrno Federal e 
da C.E.M.I.G., já em acelerado andamen.to; a 
Central de Furnas em início de construção e da 
qual o Estado de 1\'lina::;, através da C. E . M. I .. G .·; 
tem assegurados em quaisquer estágios. 50% da 
energia gerada; a Usina de Cachoeira Dourada, 
.obra enfrentada pelo Govêrno de Goiás e da qual 
Minas Gerais obterá inicialmente vinte por cento 

·da fôrça produzida; a barragem de Peixoto, da 
qual está destinada uma quota de eletricidade 
apreciável para a região de I3elo Horizonte, além 
dos ponderáveis esforços da iniciativa particular, 
estimulados pelo Govêrno, propiciando excelentes. 
e privilegiadas condições a Minas Gerais para ver 
estabelecidas, em seu território, grandes indús
trias. 

Produção c Forn-ecimento 

As usinas do grupo C.E.M.I.G . continua
-ram aumentando significativamente sua produ
ção, para atender às nec·essidades crescentes do 
mercado. Em 1957, geraram em conjunto M3,8 
milhões de kwh, isto é, cêrca de 12 vêzcs o resul

tado verificado em 1954. Os números ilustrai,U. 
·o grande aumento verificado: 
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Anos Geração anual índice 

1954 46 milhões de kwh 100 
1955 125 milhões de kwh 270" 
1956 305 milhões de kwh 660· 
1957 544 milhões de kwh 1.180' 

Para o corrente ano, a estimativa de geraçãa 
atinge 860 milhões de kwh. 

Com êsses resultados, a C.E.M.LG. passou 
a ser, dentre as companhias de eletricidade com 
capital governamental, a de maior geração de 
energia no Brasil. 

Essa energia foi consumida pelas indústrias,. 
principalmente as .de base, como as metalúrgicas~ 
eletrometalúrgicas, eletroquímicas e de cimento. 
Entretanto, a par do crescimento dêste tipo de· 
carga, elevou-se considerávelmente o fornecimen
to residencial nas diversas cidades servidas pela 
C.E.M.I.G. Os seguintes números ilustram êsse· 
fato: 

Anos 

1954 
1955 
1956 
1957 

N.9 de consumidores 

2.500 
8.000 

10.000 
25.000 

N.9 de localidades 

servidas 

4 
6 

10 
19 

Entre as localidades já servidas com distri
buição residencial pela C. E. M. I :G., incluem-se; 
São .João dei Rei, Barbacena, Itaúna, Governador 
Valadares, Antônio Carlos, Vasconcelos, Ressn
quinha, Ibirité, Bernardo Monteiro, Ribeirão da~r 
Neves, Senhora dos Remédios, Nazareno, Cidade 
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Industrial, Montes Claros, Betim, Contagem, Itu
tinga, Sabará, Esmeraldas. A estu:>1 em l%8, vi
rão juntar-se cêrca de 20 outras, cujos serviços 
já estão programados ou cuj as negociações se 
encontram adiantadas, elevando-se o total a cêr
ca de 40 . 

Além da distribuição nessas localidades, a 
C.E.M.I.G. vende energia em grosso a várias outras, 
como Lavras,Perdões, Santa Luzia, São Gonçalo 
do Pará, Bocaiúva, Francisco Sá, inclusive a Ca
pital do Estado, para cujo abastecimento contri
buiu com 93 milhões de kwh em 1957, ou seja 
cêrca de um têrço do consumo . 

A zona de Juiz de Fora e Santos Dumont 
passou a receber, em 1957, importante refôrço da 
Central Elétrica do Piau, S . A. , companhia de 
que a C.E.M.I.G. é associada . A partir de 1958, 
pela linha Lavras-Três Pontas, ora em ctmstru
ção, a C.E.M.I.G. fornccerú c u grosso à Cia . Sul
Mineira de Eletricidade, que serve umn dar, zonas 
mais importantes do Estado, comprendendo cêrca 
de quarenta cidades. Ao todo, até o fim dêste 
ano, teremos mais de oitenta localidades abaste
cidas direta ou indiretamente pela energia da 
C.E.M.I.G. 

Obras em Andamento 

Usina do Salto Grande - Prosseguiram sem 
intenupção as obras de duplicac;ão de Salto Gran
de, onde terminaram os serviços de alteamento 
da barragem do Guanhães, com 42. 800 metros 
cúbicos de concreto, e quase concluídos os da no
va barragem de Madeira Lavrada, sôbre o r 'o 
Santo Antônio, com 41.300 m etros cúbicos de 

.... 
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concreto. Em agôsto de 1957, finalizou-se o prolon~ 
gamento do túnel de ligação entre os rios Gua
nhães e Santo Antônio, com 1. 800 metros . Tra
balha-se agora, ativamente, no seu revestimento 
As duas novas unidades geradoras, tobli
zando 70.000 H.P., acham-se em final de mon
tagem e essa nova parte deve ser inaugurada até 
maio próximo, atingindo então 140.000 H. P. 

Itutinga~Camargos. Em Itutinga, deverão ser 
iniciados, êste ano, os trabalhos de montagem de 
duas novas unidades de 20.000 H. P., que já se 
acham no local, duplicando, assim, o potencbl 
ali aproveitado. 

Em Camargos, obra iniciada em nosso Govêr
no, está pràticamente terminada tôda a escava\ão 
e já colocados 94.000 metros cúbicos de concreto, 
dos 150.000 finais. O armazenamento de água, 
nessa importante obra de r egularização, deverá 
ser iniciado ainda em 1958 c a operação das uni
dades geradoras um ano após, totalizando 70.000 
H.P. 

Cajuru c diversos - Em Cajuru, está sendo 
montada uma unidade de 10.000 H. P ., que . 
deve operar ainda êste ano. 

Em Santa Maria (Montes Claros) ficou prü
ticamente terminada a instalação de mais uma 
unidade geradora de 750 H.P. ·e, nos projetos em 
colaboração com o D . N. O. S., isto é, Anil e Pai 
Joaquim, prosseguem as obras civis, esperando~ 
se a conclusão de ambas para 1959. As unida
des geradoras de Anil, adquiridas na Suécia , se
rão embarcadas até junho próximo. 

Concluída a sua instalação, foi por nós inau~ 
gurada, em 30 de janeiro, a usina diesel-elétrica 
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de emergência, na Cidade Industrial, com cinco 
grupos totalizando 6.500 H.P . o que representa 
importante garantia para o maior centro manu
fatureiro do Estado. 

Linhas de Transmissão, Subestações e Rêdes 

de Distribuição 

A C.E.M.I.G. já possui vasta rêde de linhas 
de transmissão de alta voltagem, com capacida
de para conduzir a energia produzida em suas 
usinas aos grandes centros de distribuição. 
En tre essas sobressaem a linha Itutinga-Anel de 
Belo Horizonte, via Lafaiete, a de Salto Grande 
ao Anel de Belo Horizonte, bem assim ramais des
tinados à redistribuição, como os que demandam 
São João dei Rei, Barbacena, Barroso, Sete La
goas, C a ué e inúmeras outras localidades. 

Com referência às linhas de grande tensão, 
acham-se em estudos as de Três Marias e aquela 
qu e irá incrementar a capacidade da Companhia 
Sul-M.ineira de Eletricidade. Em cooperação com 
o Govêrno Federal, as que visam a região de Pi
rapora-Montes Claros; de São Gotardo e Bom Des
pacho; de Matozinhos-Felixlândia. 

Além dessas linhas de transmissão, inúme
ras são as r êdes distribuidoras já concluídas pela 
C.E.M.I.G., notadamente no ano de 1957, como as 
de s·. João dei Rei, Barbacena, Congonhas, Entre 
Rios, S. Braz do Suaçuí, Boa Esperança, Campo 
do Meio, Bom Sucesso, Nazareno, Sabará, Conta
gem. 

Convém frisar que a linha Itabirito-Murtinho, 
de 69 . .000 volts, está pràticamente terminada e 
que prossegue a construção da linha Pedro Leo-
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poldo-Sete Lagoas-Três Marias, que abastecerá: 
os trabalhos da grande barragem e atenderá as 
localidades de Pedro Leopoldo, Matozinhos e Sete· 
Lagoas . Prosseguem, no momento, os serviços 
da linha Lavras - Três Pontas, de 69.000 volts, 
que permitirá conduzir até 10.000 kw para a re-
gião do sul de Minas, favorecendo mais de qua
renta municípios. 

A C.E.M.I.G. possui hoje 500 km de rêdes de· 
distribuição de baixa tensão e 250 km de linhas 
rurais, contra, respectivamente, 50 e 40 em 1954. 

Três Màrias 

Em nossa /Mensagem anterio"r, tivemos opor
tunidade de tratar com o devido destaque da 
obra de Três Marias, a grande barràgem de inte
rêsse nacional que se está construindo em terri
tório mineiro, no rio São Francisco, próximo à 
foz do Borrachudo. Trata-se de empreendimento 
idealizado e custeado pela Comissão do Vale do· 
São Francisco, e que está sendo executado pela 
C.E.M.I.G., na qualidade de administradora. 

Ao pé do diqüe de extraordinária amplitude, 
a C.E.M.I.G., com recursos próprios, nos quais 
preponderam os fornecidos pelo Tesouro Estadual, 
construirá unia usina hidrelétrica com capacida
de final de 750.000 H. P. Essa energia está des
tinada a representar papel preponderante no de
senvolvimento econômico do Estado e, embora si
tuada no centro-norte mineiro, a usina benefi
ciará de modo geral outras zonas, pois que permi
tirá deslocação das cargas das usinas do sul e d() 
leste para as regiões ·circunvizinhas. 
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Em maio de 1957, a C.E.M.I.G., na quaHd.a_qe 
'de administradora, assinou o contrato para e.x.e
.cução das obras. As firmas empreiteiras ini
ciaram logo após a construção do acampamento 
e instalação do canteiro. Em julho, já contando 
com parte dos equipamentos de construção im
por tados, encetou-se a cons,trução .das enseca
·cleiras necessárias ao desvio do ;rio, ope;raç~o C.9m.
pletada .com êxito, ap.es,ar das cbl)y,a~ torrenc~ajs 
que aun;tentaram .I;lmito a Vf;l?ij.o do ,do; em ,Q.9-
ve.mbro, feita .a ponte de serviço ligai)do .~.s 

duas marge,ns, proce.detH;;e ao esgotam.ent9 ~.e 

água dentro da ensecadeira . 
A escavação nessa área acha-se quase termi

nada e espera-se o início da construção do a,têrr.o 
para abril. E,rn dez.embro p,assado, já havia~p 
sido escavados, na área da fundação da barragem 
e das tubulações, cêrca de 700.000 metros cúbi
cos de terra e rocha. 

Prosseg1,1em taw.,hém as obras do acampamen
to, uma ver<;f :;t deh~a cidade, onde, ,alé;w. ,de ca:;;as 
de diversos tipos, estão sendo ,CQI}.Strui4,os .r.ef€i
tórios, laboratórios, hospital, rêdes de água, esgôto 
e de distribuição de energia elétrica. 

Trabalham ali, atualmente, cêrca de 1.200 
homens, devendo êste número aumentar conside
ràvelmente em 1958, .quando serão atacados v;l
rios outros setores da grande .obra. Naquele lo
cal r.t:aHza-se ,1)IQ.a ~a.~,> :Qlaim·,es e mais pod.eros~~ 
concentrações de equipamentos de cons.truç~9 
.ao p.~s. 

Os reour.sos pr.ov;enientes .d.e dotações or,ç.a" 
.J,Uen{ánia~ .fe(ieyaj,s da Comissão do Vale .do São 
Fran.ciscQ e de f~nwciaJ:nentQ (,IQ aa,n,ço Nacional 
·do Desenvolvi.J;n.ento Ec.onô:n;1ico têm &ido enJr,e-
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gues regularmente à C.'E.M.I.G., garantindo a con
tinuidade e o ritmo da obra. Para se ter uma 
idéia da intensidade dos trabalhos, basta dizer 
que, só no corrente ano, serão ali aplicados Cr$ 
1.500 .000.000,00 (um milhão e quinhentos mi
lhões de cruzeiros) . 

Na parte atribuída à C.E.M.I.G., prosse
guiram os estudos para construção da casa de 
fôrça e assentamento das máquinas geradoras e, 
em novembro, fêz-se uma tomada de preços de 
caráter internacional entre as principais firmas 
para fornecimento dos dois primeiros grupos. 
Após examinar e analisar cuidadosamente as 12 
propostas apresentadas, a C.E.M .I.G. decidiu 
entregar a encomenda às firmas alemãs J. M. 
Voith e Siemens Schuckertwerkes. 

Essas unidades, cada uma com potência de 
90.000 H.P., deverão ser embarcadas até meados 
de 1960, entrando em fase de montagem em fins 
'do mesmo ano, época prevista para o término da 
grande barragem, que formará o maior lago ar
tificial das Américas . 

Furna s 

Tivemos opor tunidade, no ano passado, de 
relatar a essa douta Assembléia as providências 
e medidas tomadas com relação à Usina de Fur
nas. Como é do conhecimento dos senhores De
putados, o Estado de Minas Gerais através da 
C.E.M.I.G. vinha estudando vários aproveitamen
tos do rio Grande, capazes de produzir energia 
hidrelétrica . Dentre êsses estava o de Furnas, pa
ra futura consecução, uma vez que outros de me
·nor porte, mas susceptíveis de atender às nossas 
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necessidades imediatas, achavam-se programados 
com mais urgência. 

Todavia, a União, tendo em vista os impe
rativos de consumo da região centro-sul do País, 
assumiu, por intermédio do Conselho do Desen
volvimento, a liderança de gastos para levar 
avante, de pronto, êsse grande empreendimento, 
que suprirá com cêrca de 1.500.000 H.P. de fôrça 
a referida área. 

Assim é que a União, representada no casa. 
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico, constituiu uma sociedade com recursos 
federais e de que participam ainda a C.E.M.I.G., 
o Govêrno de São Paulo, a São Paulo-Light B a 
Cia. Paulista de Fôrça e Luz, além de pequenos 
acionistas complementares, sob a denominação 
de Central Elétrica de Furnas, S. A., com sede 
na cidade de Passos. 

Na escritura de constituição da emprêsa pro
curou o Govêrno Estadual, por intermédio da 
C:.E.M.I.G., resguardar os altos interêsses do Esta
do de Minas, não só conseguindo ·que lhe ficassem 
assegurados, em quaisquer estágios ·da usina, 50% 
da sua produção, como também participando 
da sua direção, 'para que seja dado tratamento 
j usto e compensador à região atingida pelas inun
dações e aos seus habitantes. A quota de ener
gia assegurada contratualmente a Minas se desti
nará também ao suprimento do sul e sudoeste do 
Estado. 

Já se acham adiantados os trabalhos prepa
ratórios dessa grande obra, com o lançamento de 
estradas de acesso, acampamento de construção, 
ponte para a travessia do rio e uma das melhores 
pistas de pouso da região. Enquanto isto, ultima-
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ram-se os trabalhos técnicos necessários à cons
trução das obras principais, que serão atacadas 
logo após o término ~da pres~nte 'estação chuvosa. 

Para o financiamento, conta a Central Elé
trica de Furnas com o apoio do Banco Nacional 
do Desenvolvimen,to Econômico e de estabele
cimentos de crédito estrangeiros, com os quais já 
se acha em negociações adiantadas. Os primei
ros resultados dessa usina surgirão em fins de 
1962, quando deverá entrar em funcionamento a 
sua primeira etapa para 600.000 HP. 

O represamento dos rios 1Grande e Sapuc!;li, 
determinando o alagamento das vargens dêsse:~ 

dois grandes cursos de água e de seus afluentes e 
a interrupção de muitas das vias de comunicação 
existentes, exigirá uma virtual reestruturação da 
economia da região. Isto será empreendido me
diante a execução, simultâneamente ~com a cons
trução da barragem, de um plaQ.o de melhoramen
tos de estradas, de forma a garantir aos municípios 
compreendidos na área de inundação acesso às 
duas grandes rodovias da zona: MG-7, de Belo 
Horizonte a Passos e a BR/55, de Belo Horizonte 
a São Paulo. Igualmente, será programada a 
distribuição abundante de en,ergia a todos êsses 
municípios1 assim como um serviço de assistência 
agronômica e •ndustrial para o fomento de novas 
atividades na região. 

A Central Elétrica de Furnas promoverá, 
além disso, meQ.ida& <le rcflore~tl:linanto e urp. pla
no de piscicJAltura ~ prestando ainqa assistência aos 
municípios parª melhoria dos &eus ~erviços de 
abastecimeno de água, sanitários e de construções 
de eMas popul~res. 
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Recursos Fi-.anceirot~ e lnvesti~entos 

A 12 de outubro de 1957, foi homologado em As,. 
sembléia Geral o aumento do capital da C.E.M.I.G., 
de dois bilhões de cruzeiros pa~·a três bilhões, 
tendo o Estado subscrito a qua~e totalidade do 
novo aumento, a ser integralizado durante os anos 
de 1958 e 1959 com os recursos da taxa de ele
trificação ( 4/14 da Taxa de Recuperação Eco
nômica). 

A subscrição de capital particular nas sub
sidiárias da C.E.íM.I.IG. continu~ a aumentar, já 
atingindo cêrca de 240 milhões de cruzeiros. En
tretanto, apesar dessa ponderável p~rticipação e 
da reinversão da renda, a principal fonte de re~ 
cursos continua a ser a taxa de eletrificação. 

Contribuíram também para o êxito das rea
lizações os recn rsos do Banco N acionai do De~ 
senvolvimento Econômico, relativos ao emprésti
mo obtido para Camargos e Itutinga (Cr$ . . . . 
400.000.000,00) e os financiamentos em dólares 
obtidos do Export Import Bank pelo contrato as
sinado em 1956 (US$. 11. 400.000,00). Dêste fi
nanciamento já foram utilizados ou empenhados 
r ecursos totalizando cêrca de 8 milhões de dóla
res. Negociou a C.E.M.I.G., ainda, durante o ano, 
um empréstimo no valor de 1 milhão de dólares 
com a Societé de Banques Suisses, para atender 
à compra de material elétrico n a Suíça, e várias 
opel'ações a curto prazo, em cruzeiros, para as 
quais a companhia contou com a valiosa ajuda 
do Banco de Crédito Real, Banco Hipotecário e 
Agrícola, Banco Mineiro da Produção e Banco da 
La'voura de Minªs Ger~is S/ A. 

Estas foram tts fonte.l) de recursos que permi, 
tiram realizar u;m inv~~timento, durante o ano, 
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de quase um bilhão de cruzeiros e elevar o in
vestimento acumulado da C.E.M.I.G. à ponderável 
soma de cêrca de quatro bilhões de cruzeiros. 

Para o ano de 1958 estão programadas obras 
no valor de 1 bilhão de cruzeiros, não se ~ncluin
do as da Barragem de Três Marias e a participa
ção do Estado, através da C.E.M.I.G., no capital da 
Central Elétrica de Furnas. 

Efeitos do Plano de Eletrificação 

A disponibilidade de energia elétrica das usi
nas da C.E.M.I.G. e a confiança que se robustece, 
dia a dia, de que essa disponibilidade será manti
da no futuro, vêm repercutindo profundamente na 
economia do Estado . Indústrias novas se têm ins
talado ou projetam a sua implantação na área 
servida pela C.E.M.I.G., principalmente aquelas 
para as quais a eletricidade é fator essencial, co
mo as de alumínio, ferro-ligas, oxigênio, carbureto· 
de cálcio, gusa por processo elétrico. Cumpre assi
nalar, ainda, que, em face do fornecimento firme 
de energia, muitas das indústrias exis tentes estilo 
realizando substanciais ampliações de seus pro
gramas operacionais. 

Estudos cuidadosamente elaborados indicam 
que as indústrias atendidas pela C.E.M.I.G. fatu
ram hoje cêrca de 7,5 bilhões de cruzeiros por ano 
e que sua produção, incluindo-se a primeira re
venda, contribui para o Estado, anualmente, com 
urna receita tributária maior do que a ·quota da 
taxa de eletrificação entregue à C.E.M.I.G. 

Para os próximos exercícios, a contribuição 
dessas indústrias excederá de muito a taxa de 
eletrificação, calculando-se que, em 1960., a arre-
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cadação corresponda ao dôbro do que atualmen
te lhe é atribuído. 

Tornou-se fato normal discutir-se em 
Minas pedidos de carga de 10 ou 20 .000 kw, 
quando, no passado, êstes totais representavam 
tôda a produção de uma usina. Somente a enorme 
produção das grandes usinas como Três Marias 
e Furnas e outras mais, que estão sendo empreen
didas ou estudadas, poderá garantir suprimentos 
adequados à ampliação do nosso parque indus
trial. 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

O Departamento de Aguas e Energia Elétri
ca, criado em 22 de abril de 1946 pelo Decreto
lei n.q 1. 721, atende ao imperativo do "Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do Es
tado de Minas Gerais" que determina, no artigo 
14 : "O Estado manterá serviços técnicos e ad
ministrativos para exercer a atribuição constan
te do art. 153, § 3.Q da Constituição Federal". 

O Decreto-lei Federal n.Q 24.643, de 10 de 
julho de 1934, mencionou as condições em que, 
cumprida a Constituição Federal, seriam trans
feridas aos Estados as atribuições para autori
zar ou conceder o aproveitamento das quedas 
de água. Mais recentemente, em 26 de fevereiro 
'de 1957. o Decreto-lei Federal n.Q 41.019 confir
mou os dispositivos citados e regulamentou ó ser
viço de eletricidade no País. 

O Departamento de Aguas e Energia Elétri
ca continua ampliando sua rêde de postos fluvio
métricos e pluviométricos, assistindo-os, fiscali
zando-os e procedendo a medidas de vazão. Nos 



-188 -

dois úllimos anos, n ss - setor, apresentou mais 
volum de serviço do que em qualquer outro 
período, desde sua fun dação. Sua rêde de obser
vação stá disseminada pelas bacias dos rios São 
Fr ancisco, Doce, Gl'andc, Paranaíba, num total 
de 168 postos fluviom.étricos e 57 pluviométricos, 
t ndo sido r alizadas 339 medições de descarga. 

Com o propósito de melhorar, ampliar e tor
nar mais ficientes seus trabalhos, adquiriu-se na 
Alemanha, da firma A. Ott, nova aparelhagem 
para m dições, como lenigrafos c molinetes, que 
serão recebidos c começarão a operar proxima
mente. 

Inauguraram-se os suprimentos de energia 
em Igarapé e )3icas, no município de Mateus Le
me, em ravar S. Em Diamantina, foram com~ 
pleladas e estão em ftmci n:;tmento as i,astalações 
term léldcns de Conselheiro Mata c Couto J.\'l· -
galhães. Compl taram-sc as l'êdcs c linhas de 
São João da Chapada, Sapo Guinda, que estão 
r eceb ndo en rgia da Sociedad "Hulha Branca". 

Em Buenópolis, fo}. construída nova r êde de 
distribuição e inaugurado o serviço d luz, o 
mesmo acon tecendo em Medina, com usinas -t ·
melétricas adquiridas 1 or essas mun · ipalidades 
e in~ta ladas pelo Departamento. 

Ainda com assistência do Departamento, 
instalaram-se a usina hidrelétric de Bom Jesus 
do Galho, em maio, na sua primeira etapa, e a 
do Sêrro. Estão m onstrução pequenas usinas 
m Japu, Açucena, Aguas Formosa , São José do 

iabal. O maquinário já foi adquirido para as 
usit;ms d Pim nta e Nanuque, depend ndo a 
sua montagem do n ccssário financiamento. 
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Foram ·projeta das, ainda, usinas para São 
Tiago, Madre de Deus de Minas, São João Evan
gelista . Estão em construção novas linhas de lr::ms
missão de 44 KV, entre Barreiro- Araxá - Pai 
Joaquim - Sacramento - Conquista, e em breve 
será construída uma subestação para 5.000 KV A, 
em Araxá, a fim de atender a demanda, não 
só da cidade, como também da F .E.R.T. I. S.A., 
e mais outra em Pai Joaquim, para rcfôrço c 
segurança dêssc suprimcn to de energia. 

Projeta-se a construção da usina hidrelétrica 
do Paredão, no rio Dourado, para at nd r Patro~ 
cínio, Monte Carmelo, Coromandcl c Abadia dos 
Dourados. No rio Suaçuí Grande, acha-se m 
estudo o aprov itamento da Cacho irn da Fu
maça , que atend rá São João Evan g lista, Pcça
nha, Paulistas, Rio Vermelho, Coluna c S. José 
do Jacuí. Ambos os proj etos são da ordem de 
10 .000 kw. 

Em Capela Nova, estuda-se o aproveitamen
to das "Saltadeiras" sôbre o rio Piranga, que, 
com 3.000 C.V., atenderá Capela Nova, Rio E
pera, Larnim, Cipotânea, Alto Rio Doce c Itavera
va. 

~sses três aproveitamentos hidrelétricos, J~ 
caráter regional, já foram iniciados. Concluí
ram-se os levantamentos topográficos dos 
canteiros de obras e suas plantas estão sendo de
senhadas. Os levantamentos ,das bacias de 
acumulação se farão por meio de aerofotograme
tria. 

O D.A.E.E. atendeu pedidos de diversos 
municípios, e tudando rêdes de distribuição e li
~has de transmissão e colhendo dados para pro
jetos de outras usinas . 



· EDUCAÇÃO E ENSINO 

Dos fatos mais importantes que marcaram as 
atividades educacionais do Govêrno durante o 
ano de 1957 e -dos quais daremos conta porme~ 
norizada a essa Egrégia Assembléia, queremos 
r essaltar em primeiro lugar os dois que 
nos parecem, pela sua natureza, assumir colo
rido mais forte e vivo, não pelos seus aspectos 
atuais, senão pelas repercussões que terão, segu
ramente, na formação do povo mineiro. 

Trata-se de repercussões remotas, a longo 
prazo, cujos frutos não podem ser medidos pelos 
relógios apressados com que se medem as rea
lizações de natureza material, as quais, iniciadas 
pela manhã, voderão, à tarde, apresentar dimen
sões novas e novas expressões de reali(lade. Os 
frutos da educação, por mais céleres que sejam 
as velocidades com que procure atuar a admi
nistração e por mais eficazes que sejam os seus 
instrumentos, são frutos de lento amadurecer e 
exigem, não apenas trabalho contínuo, senão 
também paciência constante e esperança infa~ 

tigável. 

O primeiro de tais fatos é o retôrno dos 
Estados Unidos da América do Norte do primeiro 
grupo de professôres mineiros que seguiu, em 
outubro de 1956, para a Universidade do Estado 
de Indiana, em Bloomington, onde levou a efeito 
frutuoso curso de aperfeiçoamento em discipli-
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nas básicas para a formação do professorado de 
grau primário. 

Para o fim de completar a preparação dêsse 
grupo, tomou o Govêrno a iniciativa de fazer vir 
daquele país quatro professôres universitários 
que aqui já se encontram, acompanhando, na 
qualidade de assessores, o trabalho inicial dos 
professôres mineiros, que já se reintegraram no 
nosso meio educacional e vêm r ealizando exce~ 
lente trabalho de renovação c retificação . 

O outro acontecimento foi a aprovação por 
essa augusta Assembléia do convênio entre o 
Govêrno Mineiro c o Govêrno Federal e, por 
seu intermédio, com o Govêrno norte-americano 
para a realização de um largo plano <le melhoria 
do ensino primário c do ensino normal do 
Estado. 

Essa aprovação veio tornar possível tarefa 
de envergadura na área da administração da 
educação em Minas Gerais e, assim, os trabalhos 
preliminares, que não podiam deixar de ter iní
cio logo, para que o uno corrente fôsse ma ·cado 
por um grande esfôrço de renovução, puderam, 
imediatamente após aquêlc ato, desenvolver~se 

com rapidez e ganhar o ritmo próprio dos empre
endimentos que aspiram a cumprir-se de rnaneira 
integral . 

O programa está sendo levado a efeito nos 
têrmos de todos os acordos dessa natureza, sob 
a uireção de um representante do Govêrno do 
Estado c outro do Govêrno norte-americano, 
e os trabalhos que se desenvolvem no Instituto 
de Educação. vêm sendo orientados pelo próprio . 
diretor dêsse estabelecimento. 
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Em atmosfera de compreensiva cooperação, 
diversos educadores estrangeiros coHiribucrn com 
a sua assistência técnica, a sua competência c 
a sua experiência, trabalhando ombro a ombro 
com educadores brasileiros, entre os quais os 
bolsistas que foram aos Estados Unidos para 
se aperfeiçoarem nos melhores cen tros mundiais 
de estudos e pesquisas sôbrc o ensino elementar. 
São resultados tangíveis dessa cooperação, ainda 
em início, o melhor aparelhamento da biblioteca 
do Instituto de Educação, a doação de livros 
técnicos, o auxílio pecuniário para aquisi~;ão de 
20. 000 volumes, dos quais 5 . 812 j ú recebidos, e 
a publicação de várias monografias pedagógicas, 
impressas nas oficinas gráficas do Centro Hegional 
de Pesquisas Educacionais . 

Na mais estreita comunhão de vistas, brasi
leiros e estrangeiros executam programa <l e 
renovação, r espeitadas as características funda
mentais da cultura nacional e sem desfitar os 
olhos dos princípios e dados da nossa tradição 
pedagógica. Com isso e em conseqüência dos 
esforços de aprimoramento desenvolvidos em 
derredor dêsse propósito de inovar sem destruir, 
:Minas voltará a ocupar, temos a esperança, o 
lugar de relêvo que já lhe tocou, em matéria 
de métodos e processos de ensino . 

O novo esfôrço pedagógico mineiro tem por 
correlativo necessário a melhoria das instalações 
materiais em que deve desenvolver-se e, nessas 
condições, o prédio do Instituto de Educação 
está passando por algumas reformas indispensá
veis, que dizem respeito à segurança c à higiene 
das condições de trabalho. 
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Essas consiuerações em tôrno da importância 
do estado dos prédios escolares como uma das 
motivações mais importantes da <1ualidade do 
trabalho pedagógico aplicam~se à situação do 
Estado em geral, sendo de lamentar que a sua 
política educacional não tenha, neste particular, 
sido com precndida satisfatoriamente . 

O Govêrno teve sempre a convicção, imposta 
pelos dados de <Iue dispõe o Serviço de Estatís
tica da Secretaria da Educação e pelo que lhe 
tem sido possível observar no interior e nesta 
Capital, de que a população em idade escolar 
ainda sem possibilidade de matrícula é repre
senta da por H ma cifra muito elevada, ( 417.808 
erinnças), como, aliás, em todo o Brasil. A cor
r eção dessa fa lha gra víssima não depende, po
r énJ , do aumento do número de prédios escolares 
exclusivamente, consoante se preteBde faz e1· crer : 
depende, po1· igual, da elevação do nível de 
qualidad e do professorado, <1ue não cstú, em 
porcentagem muito alta, habilitado para o exer
cício da sua missão importanthsima . Assim é 
que ainda hú um "deficit" grande de normalistas 
<ru e se r epresenta, nas zonas urba nas, por :\0%, 
pelo m enos, de r egentes de clasr;es que não são 
professôras, c IJH S zonas rurais, por 8H% , sencto 
r eleva nte assinalar (rue cêr en de dois ter ços dn 
população mineira habitam as segundas . Além 
dü;so, dentre as normalista s, apenas '10% possuem 
preparo concspondcnlc ~l OS dip]onw ~; qnc obti
veram. 

Se volvcr mo:5 a atenção pêH'<l o pl'ohlcma Jus 
prédios eGcol arcs, concluiremos (LUC a posição 
assumida pelo Govêrno é correta, c a únicn em 
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consonância com a conjuntura econômica e fi
nanceira do Estado, cuja realidade não se cifra 
em matrículas que não podem ser feitas, senão 
por envolver também a situação orçarpentária, 
que é um dado geral, e não apenas ex1 ressão 
de um setor administrativo. 

Ora, se o Es tado não dispõe de recursos para 
r eparar, r estaurar ou reconstruir os seus prédios, 
que encontramos em situação lastimável, como 
pensar em novas construções ? Estima-se em 50% 
pelo menos o número de prédios escolares que 
estão a exigir reparos inadiáveis e em oitocentos 
milhões de cruzeiros, mais ou menos, o custo de 
tais reparos, desde que se limitem a obras ligadas 
diretamente à segurança e à higiene . 

O plano que o Govêrno tem em pensamento 
e oferecerá oportunamente à consideração dessa 
ilustre Assembléia, pedindo-lhe suas luzes e su~ 

gestões, refogc às normas costumeiras da admi
nistração pública e terá de assumir caráter de 
emergência e nessa condição ser tra tado. As suas 
linhas gerais serão : a ) aplicação dos recursos 
do Fundo Nacional do Ensino Primário, desti
nados ao Estado de Minas Gerais, nessas obras 
de reparação geral; b) aumento vultoso das ver
bas destinadas a r eparação, restauração ou r e
construção ; c) estudo de outros recursos, entre 
os quais deverá ser considerada a possibilidade 
de empréstimo a longo prazo ou a criação de 
nma taxa de educação; d) lim itação das obras 
ao que se relacionar com a segurança e a higiene; 
e) estabelecimento de escaia de prioridade, ba
seada exclusivamente na maior urgência das 
obras que tenham de ser feitas. 
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Essa é c lem de ser a política do Govêrno 
em matéria de prédios escolares, se se quiser 
atender à realidade mineira, da qual constituem 
partes integrantes a economia e as finanças do 
Estado. 

Em nossH Mensagem de 1957, pedimos a 
atenção dos ilustres Senhores Deputados para 
a necessidade extrema de reservarem-se as casas 
de ensino normal exclusivamente ao seu destino 
especial, isto é, à forma ção de professôres pri
mariOs, o que pressupõe, necessàriamente, o 
funcionamento dos seus cursos secundários com 

curriculum também especial, claramente adapta
do à preparação magisteria l ou o funcionamento 
daqueles cursos em prédio separado, de modo 
<ru e t:c desHfogue o regim e de cont\CStionmnenlo 
~:oh o <rual se vem cum prindo precúriamcnte a 
missão de formar as obreiras essenciais da civi
lização min eirn. 

Jú agora, é com sillcero j úhHo <.:ivico t[lle po
demos an unciar a essa Egrégia A ~;se mllléia qu e, 
graças à cooperação do Ministério da Educação 
c Cultura , cujo eminente ti tubr compreendeu u 
intpor tfm ci n c o significado da inicintivu do Go
vêm o 1\·fin eiro, ~;c rú possível , dentro ' In IH'C;ve, 

limitar as atívld ud cs do Im;tituto de Educn~:ão , 

<[U C é o 's labelccimento por ':<celt! it cin do cm·,ino 
llOl'.Jn a l em nosso ':s tado, ú prcpara<;ão do pes
soal docente c adminis trativo do ensino p rimá r io, 
S<.' lll prcj LI Í ZO para as l110ÇHS (IU C, 11 UO dcscj ando 
!';eguir a carreira do magi~t ério, :1spir cm , cnlrc
lanto, a fazer o curso secnndúrío, <Jli Cl' pa ra 0 

efeito de compleh.lção dos seus es tudos, tru er tendo 
em mira um curso superior. 
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Medida que, ao ser tomada, despertou tôdu 
sorte de críticas foi a limitação do regime de 
3.Q turno aos estabelecimentos que já o haviam 
adotado anteriormente ao ano letivo de 1957, 
não havendo sido posta em prática medida mais 
radical, como convinha, ou seja, a sua supressão 
total, para evitar-se incompreensão maior, ori
unda de espíritos que, preocupados mais com a 
quantidade do que com a qualidade, esquecem 
que, na realidade, o nefasto regime do 3.Q turno 
nada mais significa do que reduzir a dois anos 
um curso cujos quatro anos são, sem a menor 
dúvida, insuficientes para ministrar educação 
elementar, ao menos razoável. 

Entre as alegações surgiu a d~ que dez mil 
crianças ficariam sem matrícula em Belo Hori
zonte. A verdade, porém, é que, graças às me· 
didas adotadas pela Secretaria da Educação, que 
alugou salas onde foi possível encontrá-las e en· 
caminhou para estabelecimentos onde havia can
didatos a matrícula em estabelecimentos já lo
tados, houve um aumento de 9 . 679 matrículas, 
sendo 2. 411 na primeira série, 3.498 na segunda, 
2. 507 na terceira e 1. 263 na quarta, aumento 
que não teve, infelizmente, correspondência na 
freqüência efetiva. 

Houve também aumento de 795 matrículas 
nas classes pré-primárias da Capital, entre outras 
razões por que o jardim da infância do Instituto 
de Educação, que vinha funcionando em um 
turno apenas, passou a funcionar pela manhã 
e à tarde, r egime que continua a vigorar no cor
rente ano e em condições ainda de melhor ren
dimento em virtude de ter sido aumentado c 
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número de horas em cada turno, isto é, a perma~ 
llência das crianças era de três horas c é, atual
mente, de quatro. Nem há razão alguma de 
qualquer natureza para que o horúrio não sej · 
o mesnio do cm·so primário . 

É pensamento do Govêrno submeter, ainda 
êsie ano, à elevada consideração dos ilustres 
Senhores Deputados as alterações que a experi
ência de onze anos de aplicação aconselha sejam 
introduzidas na lei orgânica do ensino normal, 
sobretudo na composição do seu curriculum, qut 
deve ser menos ambicioso e ter outra orientação. 
Acima de tudo, é indispensável, como ficou dito 
acima, que o sentido profissional ou magisterial 
seja o único sentido das ca!las destinadas à pre
paração do pessoal docente c dirigente do ensino 
primário. 

Deve ficar consignadn aqui a iniciativa 
tomada pelo Govêrno, em 1957, para o efeito 
de imprimir nova oricntar,no e novo valor aos 
exames das disciplinas mais significativas na 
fo rmação do professorado primário, a saber -
m iodologiu c püttica do ensino, cuj as provas 
finais passarum a ser organizadas pela Secre-
ta ria da Edncação c por clu examinadas, de tal 
nwncira que, por um lado, tais provas deixa
rum de ter orientta~~ão puramente verbalista t::, 

por outro, o concurso para provimento de vagas 
de professor Dos estabelecimentos de ensino pri
lnÓ.l'Ío n~io a assumir outra feição e outro valor·, 
já que as notas daquelas disciplinas passaram 
a ter preen1inência decisiva no julgamento dos 
títulos apresc1 ta dos . A ampliação da medida .. 
a constância c a serie<.lade na sua aplicação po-
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<lerão rnodificar a fisionomia do ensino normal 
do Estado e, portanto, a do ensino primário. 

É justo assinalar a compreensão c a boa 
vontade com que as escolas normais particular <~..'S 

;;colheram a idéia e a honestidade com que nuxi
linmm a Secretaria da Educação . Foi tal o seu 
interêsse, que representantes de tôdas as con
gregações r eligiosas do Estado estão, neste mo
mento, fazendo cursos daquelas duas disciplinas, 
cujas aulas vêm sendo ministradas no Instituiu 
de Educação por professôres norte-americanos e 
brasileiros. 

Outros cursos levados a efeito com êxito 
Joram os destinados aos professôres de português 
e matemática dos estabelecimentos de ensino 
normal mantidos pe]o Estado. Teve a duração 
de dois meses, em regime de trabalho intensivo, 
de seis horas diárias. 

Ainda no Instituto de Educação foi realizado 
um curso de aperfeiçoamento de três meses para 
professôras primárias de grupo~; escolares da 
Capital, bem como um symposium dos inspetores 
regionais de ensino, sob a direção do Chefe do 
Departamento de Educação, no qual foram deba
tidos assuntos ligados à fiscalização do ensino 
primário e üs necessidades mais prementes dêsse 
serviço, em que repousa, em grande parte, a se
gurança da (rua lida de daquele ensino . 

Jú o Govêrno estava convencido das seguin
tes verdades: a) o número de inspetores é muito 
reduzido; b) tls úreas das circunscrições são 
muito dilata das; c) a centralização dos serviços 
é uemasiadu. Conseguintementc, impõem-se me
di<ll~s que eorrijmn tais falhas, o que pode ser 
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feito sem aumento sensível de despesas, já que 
não haverá criação de cargos, mas slmples desig
nação de funcionár ios do ensino, que ofere<;am 
us eondições da lei. 

Parece particularmente importante a criaçfto 
das delegacias r egionnis de ensino, para que se 
centralize ue modo suficiente nm~\ série de scr
vi~os , resoluçôes e medidas, que não devem de~ 
pender dos centros nervosos da administração, 
situados nesta Capital, como vêm dependendo, 
com enorme perda de tempo, mas podem e de
vem ficar a cargo de autoridade local. 

Independentemente da criação dêsses órgãos 
locais, o Govêrno vai, a título experimental, 
ampliar as atribuições dos inspetores regionais, 
para que possam resolver prontamente questões 
escolares c administra ti v as, até agora de alçada 
exclusiva dos Chefes de Departamento ou, na 
mnioria dos casos, do próprio Secretário da 
Educação. 

Por tôdas essns ra;~ões c ainda pela relevân
cia da sua missão, {; certo (jUe os inspetores do 
ensino estão a m erecer mais da parte do Estado. 
Esperamos poder tomar medidas satisfatórias 
para proporcionar-lhes tratamento condigno. 

Ainda dentro do plano geral de melhoria 
do pessoal docente, o Govêrno fêz realizar exames 
de suficiência em todo o Estado, para apurar com 
segurança a qualidade do ensino ministrado por 
professôras não preparadas especialmente para 
o exercido do mister que escolheram c, sobre~ 

tudo, para estimuiá-las a melhorar a sua habi
litação. O resultado a que se chegou foi o es
perado, a saber - a maioria do professorado 
constituído de leigas está longe de poder cumprir 
a sua missão, sendo lícito afirmar que uma 
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grande parte deveria ser alfabetizada. Em con
seqüência,_ foi grande o número de reprovações. 

A medida foi criticada, mas, além da sna 
capacidade de avaliação objetiva, apresentou um 
incitamento ao estudo, como acentuamos acim~l, 

c uma economia apreciável, pois afastou do ma
gistério os que não apresentaram nenhnma t{LW 

Jidade para exercê~ lo. De 1. 687 candidatas com
pareceram 920 c foram reprovadas 274 . 

Os cursos planejados para o interior do Es
tado, muito dêles em combinação com os pode
res municipais, irão, com o correr do tempo, 
sanando essas falhas que reiardam tanto a mar
cha do nosso progresso em tôdas as atividades a 
(rue se en tregam os mineiros . 

Entre os serviços inaugurados na Secre taria 
da Educação, é digno de menção o registro de 
professôres do ensino normal, de que trata o 
Decreto n:1 5.296, de 18 de julho de 1957. 

Além do seu valor de instrumento estatístico, 
ôsse novo serviço guarda, sob a sua aparência 
puramente burocrática, a eficácia de um instru
mento pedagógico, pois es tabelece as condi
ções mediante as quais o magistério pode ser 
exercido nas escolas normais, sendo de notar 
que, em muitos casos, é exigível prova de sufi
ciência, o que torna evidente, portanto, que as 
portas do magistério naqueles estabelecimentos 
foram fechadas aos não habilitados. Nem se 
compreende que se exi jam condições para o exer~ 

cício do magistério primário c não se proceda 
da mesma forma em relação ao magistério nor
mal, de que aquêle depende. Essa facilidade é, 
sem dúvida, um dos fatôres mais fortes da debi
lidad e do ensino normal e, por via de reprccus
srlo inelulúvcl , dn debilidade do ensino primário. 
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No ano que se findou, o Departamento do 
Ensino Secundário expediu certificados de re
gistro a 600 professôres de estabelecimentos de 
ensino normal, apesar de não huver aumentado 
c, ao revés, haver diminuído o número dos fun 
cionários, o que aliás, ::1conteceu em todos os 
setores da Secretaria da Educação . 

Eucarecemos aos nobres repre~;entantes do 
povo de l\Iinas Gend~; a nt~cessidade da aprovn
çi:io do projeto de lei de reestruturação da Secre
taria da Educação, medida com que os serviços 
<lessa repartição muito se beneficiarão, raciona
liznndo-se, colocando em primeiro plano os scr
vios de educação e ensino, que são os únicos que 
justificam a sua existência, e gunhnndo cn: efi
cácia e velocidade. 

Pedimos a preciosa a tc ução dessa augusta 
Assembléia também para um ponto (JUC conside
ramos merecedor de cuidados especiais: as peno~ 
sas condições de desconfôrto em <JUC trnbnllwm 
qnase todos os funcionários dn Secretaria da 
Educação, algumas de cujas dependências es
tilo expostas à chuva e ao vento, sem luz, higiene 
e espaço, com prejuízo evidente pnrn. a saúde 
dos que militam naquela casa, para a eficácia 
do serviço c para a segurança dos papéis pú
blicos nela em trúnsito ou anruivados . Somente 
a necessidade, por um lado, c, de outro e acima 
de tudo, a dedicação explicam a tolerância com 
que se porta, há tantos anos, o funcionalismo 
da referida Secretaria. Não é possível exigir
lhe produção maior, c é .i usto declarar llUe essa 
produção é volumosa, inteligente c honesta, ca
bendo-lhe, de direito, o reconhecimento do Go
vêrno pelo seu ctd"ôrço, lnll lo mais digno de en~ 
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CÔlllios (!Uanlo se ~t! cntc J HJ ~; dt~ rw; condições 
de trabnlho acim a expostas . 

Ao ohrciro principal da gr:.mdc brcfn <la 
educação dos mineiros --- ao professorado em 
geral, especialmente ao primário - queremos 
r eafi rmar, em nome do Estado, a certeza da nossn 
gratidão inaltcrúvel, do aprêço, cada vez mais 
vivo, em que o temos, c da admiração com 
que acompunhmno:~ o cumprimento da sua missão 
de cadn di <l em prol da comunidade mineira. 

Rêde Escolar de Belo Horizonte 

Com os recur:~os fornecidos pelo Fundo Na
cional de Ensino Primário foram concluídas, em 
1957, diversas obras, algumas das quais inicia
das nos últimos nescs de 1956 . 

Grupo t..':;c.alar "Cesário A /vim" - hm vias 
de ser interditado ao ensino, em razão do pre
cário c~ tado de suas instalações, foi totalmente 
r ecoustmído, sem <rue dessa providência r esultasse 
n suspensão das aulas ali ministradas, visto como 
u disposição do prédio em duas alas, possibili
tou o trahalho de recuperação em fases distintas. 

Grupo Escolar "Dom Siluério Gomes Pimen
ta" - Iniciada em outubro de 1956, ficou con
cluída em julho de 1057, u constntçi:.o dêssc es
tabelecimento com nove salas de aulas, instala 
ções p ara o serviço de administração e mérlico
dcntúrio, cn niina c casa para moradia do zelador. 

Grupo L'scolar "Olegário Maciel" - Não obs
tante npresentar-se em pé~,;simas condições de 
conservação, sem possibilidade de funcionamen
to em 1957, as obras de restauração do prédio, 
por falta de recursos, se limitaram apenas aos 
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reparos essenciais à sua segurança, devendo, en~ 
tretanto, ser inteiramente concluídas, ainda no cor
r ente ano, uma vez que o Govêrno dctermi wu 
o seu reinício em j anei ro último. 

Escolas Rezmidas "A.arâo R~cii; " -- Localiza
das na zona rural de Belo Horizonlc, com duas 
salas de aulas e matrícula superior à sua capaci
dade, não podendo, portanto, a tender ús neces
sida des <.la p opulação csco!nr . da regii:iu CIJ.l que 
estão sediadas, essas escolas achavam-se em es
tado de consel'Vação deplorú vel, com grave risco 
de desabamento. Dai a necessidade de sna re
construção c ampliução --- o que foi feito, estan
do programado para março vindouro o seu fun
cionam ento em acomo riaçõ,~s n<lcqnudns . Trn
ta-sc de prédio que contará com mais quatro 
salas de aula , gahi!lctc de dirctorh , sccre:hn·ia, 
gabinete médico-dentário, sala para biblioteca, 
instalação sanitúria, cisterna, reservatório d'água 
com homba de elevação, g::~ lp5o - cantinn ex
tenso, cozin hn e dispensa . 

Iiscola de Sinimbu - Situada igualmente na 
zona rural de Belo Horizonte, ú sua primitiva 
cstruhll'U acresccnlaram-se umu sala de aula, 
cozinha e refeitório. 

Construç6es ele ualjJU!!S~CW l linu.s Con-
cluiu~sc a construção de dois galpões .. cantinas, 
um no Grupo Escolar "Bela Vista" e outro no 
Grupo Escolar "Desembar~ador Horlrigues Cam
pos", no Barreiro de Baixo . 

Centro de Demonstmção lnteyral do Emin(, 
Primário -- Está sendo construido na Vila Sal
gado Filho, com a finalidade de proceder ú ex
perimentação de mdorlos para reler na escola 



primária os menores até n idade <1c 13 anos 
completo <iUe não objetivem o pl·o::;scguimcn lo 
nos estudos em cu rsos de nível m{·dio, e terú a se
guinte constituição : um grupo escolar, um j ar
dim de inffmda e oficinas de artes industriais, 
1W~ quais scruo realizados trahalhos mmmais 
['<lncativos, em metal, madeira, fibras, barro, 
gêsso, plú!.>iicos e cartolinas . O grupo escolar 
j ú v<~m fm cinnundo em um dos pavilhões ini
cia h en te def;l(n ndo à Penitenciária das Mulhe~ 
res. Nesse pavilhiío, ainda em fase de estrutu
ra, fo ·am feitas obras de conclusão e convenien
te adaptação para o fim a que se destinou. O 
término do prédio em que se instalará o jardim 
de infância estú previsto para março próximo, 
ao passo llH C a construção das oficinas consti
tui programa a realizar-se ainda no decorrer 
dêste ano, tendo os r ecursos do exercício ante
rior sido aplicados somente no prédio do jardim 
de infúncia a que nos aludimos, na ligação do 
edifício do grupo escolar com o segundo pavilhão 
e na adaptação dêstc para o funcionamento pro
visório das oficinas que, nesse caráter, deverão 
ser inauguradas em março. 

Heleva uolar que as oficinas definitivas te
rão área superior a mil e cem metros quadra
dos e, terminadas as obras que se fazem neces
sárias à sua instalação, cujo início está marcado 
para dentro de poucos dias, o pavilhão que lhes 
foi destinado provisoriamente, será preparado, 
no segundo pavimento, para o alojamento de 
outra!.> dependências do grupo escolar, continuan
do o primeiro pavimento a ser utilizado, como é 
hoje, para as aulas do curso complementar. 
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Departamento de Educação 

DesempeBhando papel significativo no pla
nejamento e execuçfio de providênclo.s tendentes 
a dinamiz:u-, encoraj nr e a Jerfeiçour o trabalho 
da escola primúria, êsse órgão, po r inte rm•~dio 

dos serviços técnicos que integram, estêve em 
permanente entendimento com as cusas de ensi
no, orientando, estimulando e auxiliando direto
res e professôres. 

Dentre as vúrias atividades executadas pelo 
Departamento de Educação, j u~ tamen te consi~ 

derado o de maior relevância no tocante à rea
lização da política educacional do Govêrno, cum
pre assinalar a intensificação dada ao serviço de 
inspe\~ão e assistência técnica .i unto · às escola~ 

primú rins; a elaboração e a corrc,;ão das pro
vas de Prática do Ensino Primúrio, aplicadas, 
pela primeira vez, nas Escolas Normais ; n reali~ 
zação do exame de suficiência, a que se subme
teram para a regência de classes vagas os candi
datos leigos ; a r estauração da "Hora E:Jcolar", 
transmitida uma vez por sem ana pela Hádio In
confidência; a nova edição do Programa do En~;ino 
Primúrio; a aquisição de 2.865 volumes uovos 
para a biblioteca "Francisco Campos", .instalada 
na Secretaria, a qual se destina a facilitar as 
consult~s ao professorado . 

Ontras medidas, registradas a seguir, a i.cs
tam a presença do Departamento de Educação no 
equacionamento dos que lhe são pertinentes. 

OrieHiaçêío e Fiscalizoçúo -- ExamiuaranHc 
en1 1957 os quadros de matricula dos grupos es
colares, escolas reunidas e isoladas do Estado, de 
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acôrdo com as normas previamente estabelecidas, 
sendo elaborados pareceres sôhre a organização 
de cada um daqueles estabelecimentos, nos quais 
foram sugeridas, quando necessárias, as modifi
cações determinadas p ela experiência das coisas 
pedagógicas. 

Cuidou-se de dar orientação ao ensino, abor
dando~se tópicos do atual programa considerados 
de maior interêsse. Assim é que, no início do cor
r ente ano, serão remetidas ao~; Inspetores Hcgio
nais, para divulgação nas unidndes escolares (rt~c 

supervisionam, instruções sôhre o ensino da leitu
ra e da aritmética nas pr;meiras sé ries, com o I'im 
de auxiliar o professorado na apiicução de méto
dos e processos mais atuais . Constituíuun, po1· 
outro lado, objeto de apreciação, os livros, textos, 
pré~livros e cartilhas, que foram apresentados ao 
Departan ento pelos próprios autores, al12:uns <los 
<runis lograram a provação. 

Difusêi-a Cultural - O Serviço de Difusão Cul
tural, através das Seções de P ublicações Pe(lagó
gicas, Bihliotccn e Disco teca c de núdio c Cine
ma, desenvolveu as atividades que lhe são pró
prias, com aprcciúvel rendimento em seus traba
lhos. 

Publicações Pedaf]Ógicos - - Foram reeditado~;, 

por iniciativa da Seção de Publicações Pedagó
gicas, os livros de Ar1ita Fonseca c Mon ta Me Fn
din, intitulado~; "Cluhes de Leitura, Jomais Esco
lnrcs c Auditório~;" c "Oric!ll.ac;ão Profjss.io ual", 
rcspcctivamcnk. Publicaram-se os núrnel'os 20:> 
c 20{) da Hevista do Ensino, achando-se nu Impren
sa Oficial o númtro 207 c as provas do "Boletim 
Rural". Paralelamente, imprimiram-se dois núme-
ros do "Rádio Escolar'', j ornai fund ado com a fi-
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nulidade de D(Jtidur <-lS ati ·idades da "1Io1·a Edu
cati va". Além disso, cêrca de 500 trabalhos, de 
escolas do interior e da Capital, destinados à ex
posi~;ão peJagógic::t a ser instalada em uma das 
salas do Grupo Escolar "Afonso Pena", fora m 
devidamente examinados . 

Biblioteca "Francisco Campos" - - Compõe
se de dois setor es : A Biblioteca propriamente dita 
e a Disco teca . A primeira vem cumprindo u 

tarefa de contübuir para o aprimoramento da 
cultura ger al dos seus con:mlentcs c funeiona, 
sem inteu upçõ.o, desde de 1947, difundindo, de 
maneira eficaz, conhecimentos gerai e pedagó
gicos e promovendo o intercámhio de r evis tas 
educativas com vúrios países e Estados . Em 1.}57 
o seu movimento atingiu a 2.0% consultas, sendo 
mais procuradas as obras de literatura (1. ODO) , 
filologia (117) , ciências sociais (27G) c filosofia 
(179). 

A Discoteca , localizada no Grupo E~;colar 

"Afonso Pena", proporcionou audições individu~ 

a is c coletivas, para as <ftWis dispõe de três mesas 
e uma ele trola, atendendo especialmente uos 
aluno:; dos esttlhclccirnentos de ensino primúrio, 
secundário e snpcrio r. Conta com 2.4~~2 gra-
vações . 

Uádio c Cin.ema b'ducativo -- Através dêsses 
instrumentos de divulgação, a Secretaria da Edu
cação tem procurado levar ao conhecimento de 
quantos se inter essam pelas coisas do ensino no
lidas sobre o movimento escola r e o resultado 
das suas pesquisas e expei·iências. 

Assim é que, sob a denominação de "Hora 
Escolar' ', voltou a ser transmitido pela Rádio 
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Inconfidência, de 8,30 ús 9 horas, uíúriamente, 
um programa de vivo interêsse pedagógico. 
Concomitantemente, para incrementar o Cinema 
Educativo, em 1957, foram cedidos não só a 
estabelecimentos de ensino, como também a 
colégios e asilos de religiosas, mediante emprés
timo, '13 dos 113 filmes existentes, dos quais 
41 são educativos c 76 recreativos. 

Ex ame de Suficiência ~- Não ·havendo nor
malistas para provimento das vagas existentes 
nos estabelecimentos de ensino primário oficial , 
em grande númel'o de municípios, o Govêrno 
supriu a falta com o aproveitamento de leigas. 
Como êsse aproveitamento não ohedecia ~' cri-
tério algum, instituiu-se, conforme Portaria n .'' 

53, de 24 de janeiro de 1957, o exan~e de sufi
ciência, medida de grande alcance, a <rual, além 
de concorrer eficazmente para a sele<;ão dos mais 
aptos no mister de ensinar, afasta, de modo ab
soluto, a interferência política na escolha dos 
candidatos . O resultado da instituição não se fêz 
espera r: de 1. 687 candidatos, apenas !)20 com
pareceram, sendo r ep rovados cêrca de 374 . 

Regulamentação dos Exames de Prática do 
Jinsino Primário - Com o elevado propósito de 
imprimir uniformidade ao cusino da eadeira de 
Prática do Ensino Primúl'io, indispensúvel ú 
formação do professor de primeiras letras, o 
Govêmo do Estado hn ixou o Decreto H.'! f). :321, 
de 17 de se tembro de l%7, que rcgul<m len !a o:.; 
!'Xames finais daquela d isciplinu, t ' lll virtude du 
qual a ruatt~r.i.u das provas patisa a lier organi
zapa ·pelo Secretaria da Educação, que as envia à 
Escola Norma para efeito de atrib lição da nola 
que vai figurar no d'ploma da norma lista. Isto 
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feito, as provas tornam ao Departamento de 
Educação, onde süo classificadas para o concurso 
de professor primúrio r egente de classe . 

Concurs.a para Professor Primário - Em 
1\)57 inscreveram-se en1 concurso para professor 
pr,imário r egente de classe exatamente 5. 818 
candidatos. 

O concurso é de tí.tulos c notas c assume 
agora, na vigência do Decreto IJ. '' 5. 321, outra 
feição, o que permiti.rú ú Secretaria da Educação 
adotar critério mais seguro para a seleção do 
pessoal ([lle se des tina ao magis tério primúrio. 

Curso de Aperfeiçoamento Pedagógico -
Durante os meses tle setembro, outubro c no~ 

vemhro funcion ou, de acôrdo com o que dispõe 
a Portaria n. '' 722, de 31 de agôsto de 1\)57, o 
Curso de Aper feiçoamento Pedagógico para 
P rofessôrcs Primúrios Hegentes de Classe, inte
grantes do Quadro da Ca pital, que contou com 
1.60 matrículas c teve em mira os obj etivos se
guintes: 

a) estudar ou rever o progr ama mnnmo de 
for mação pedagógica ; h) ponderar méritos para 
a renovação dos <ruadros do magistério; c) sele
cionar professôres para o Clrupo Escolar <.le De
monstração c prepará-los para o ano letivo de 
1958 ; d) selecionar professôr es da Capital que 
pre tendam aperfeiçoar-se no Instituto de Edu ~ 

cação ; e) selecionar elem entos (1\te pretendam 
hôlsas de estudos nos Estados Unidos, fixar-lhrs 
a especialidade e propor cionar-lhes n: cios <l e 
nelas se iniciar em. 

O curso constou de a ti vidad<'s concernentes 
its seguintes m atérias : Introdução à Educação , 
Psicologia da Educação, Sociologia ·da Educação, 
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Princípios Gerais do Ensino, MetoJologia da 
Aritmética e Metodologia das Ciências Naturais . 

Reunião de Inspetores Regionais - De acôr~ 
do com o que preceitua a Portaria n.Q 706, de 
l.q de dezembro de 1956, realizou-se de 20 a 26 
de janeiro do corrente ano a reunião de Inspe
tores Regionais <ic Ensino, em núm ero de 80 
(oitenta). 

O certame foi organizado nos moldes de 
seminário e nêle se debateram os problemas que 
dificultam o rendimento do serviço de inspeção 
no Estado, sendo os debates divididos em duas 
partes. Na primeira, os professôres mineiros 
que recentemente voltaram dos Estados Unidos 
relataram suas experiências e observações sôbrç 
assuntos de supervisão do ensino. 

As discussão giraram em tôrno da pratica
bilidade e aproveitamento destas experiências no 
nosso meio escolar, pondo-se em rclêvo a neces
sidade de interessar, por meio de propaganda in
teligente, a participação da comunidade na so~ 
lução dos problemas educacionais. 

Na segunda parte do seminário, foram deba
tidos os assuntos da nossa realidade, subordina
dos às seguintes epígrafes: supervisão do ensino 
em Minas; reajustamento das circunscrições de 
inspeção do ensino; o problema da repetência 
no V ano primário e o sistema de promoções; 
o ensino da Língua Pátria e da Aritmética; o 
arquivo escolar e o arquivo da Inspetoria Re
gional; os relatórios dos inspetores; as sindicân
cias e os inquéritos, e os problemas da classe 
de Inspetores. 

Assinale-se que o conclave sugeriu, por una~ 
nimidade de pensamento, a concessão de maior 
soma de atribuições e volume de trabalho às 
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inspetorias. Algumas aspirações aprovadas no 
interessante simpósio jú haviam sido adotadas 
pelo Secretário dn Educação, que, a êle compa~ 
recendo, expressou o seu apoio à classe e üs 
resoluções tomadas . 

Dentre as conclusões alcaw;adas, as mais 
inq)()rtantcs são as seguintes: extensão da ins
peção c orientação efetivas do ensino a tôdas as 
unidades escolares da eircuiJserição c não só 
aos grupos escolares,. como se vinha fazendo; 
participação direta dos Inspetores na organização 
e estudo dos quadros de dasse; reorganização das 
circunscrições dentro de um plano mais prático 
de aproveitamento das comunicações municipais 
e intermunicipais; agrupamento das inspetorias 
em regiões para descentralização do trabalho; 
111nior soma de atribuições aos inspetores para 
resolve r de pronto os problemas que prejudicam 
o rendimento do ensino nas unidades e colares; 
solU<;ão do problema da repetência no 1.'1 ano 
mediante o estudo do nivel de desenvolvimento 
do aluno. 

Orientação e Conlrôle do Enúnu Hural - 
Dando cumprimento à, cláusula 111 de convênio 
l.:clcbra<lo entre o Estado c os Municípios, pm 
movcram.-sc Cursos de Aperfeiçoamento te de Trci· 
nnmcnto para professôrcs rurnis, em diversas lo· 
cnlidadcs mincJrn s . 

O programa ·desenvolvido ness.es Cursos in 
c! ui, além da r cvis?ío das matéri :--. ~ búsicas cnsi
lladas no. curso primário e sua metodologia, es
tudos sôhre atividades agrícolas, atividades rc
creaHwts, en rcn.nagem, carpin l<1 ria, teconomin 
<loméslica , trabalhos manuais, pu e ricultura, hi
giene escolar e rural e pesquisas sociais. Para fre
qüentá-lo, fornm convocadas professôras rurais 
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que &e classificaram nos primeiros lugares dos 
.:..: ursos :ntenshos de férias c aquêles que obtive
ram média superior a sete em exame de sufi~ 

c1encia. Após a conclusão dos trabalhos, as pro
fessôras-alunas receberam um certificado que 
lhes assegura, quando leigas, situação vantajosa 
no magistério. 

Desde que foi instalado o 1.9 Curso de Aper
feiçoamento na Fazenda do Rosário, em 1948, ou
tros vêm sendo organizados. Em 1957 funciona
ram o 5.9 Curso em Viçosa (Colônia Vaz de M~elo) 

com 25 alunos, o 9.9 Curso em Teófilo Otoni (Co
lônia Francisco Sá) com 25 alunos e o Curso de 
Admissão, também em Teófilo Otoni, com 31 
alunas. 

Cada professôra-aluna concluin te do Curso 
de Aperfeicoamento ou o de Treinam~nto leva 
consigo uma pequena caixa de pronto socorro, 
feita por ela própria, inteiramente equipada. Há, 
ainda, distribuição de dicionários, de livros peda
g6gicos e de consulta às profcssôrns-alunas, com 
o ·que se pretende dar-lhes recursos para sempre 
elevar o nível do trabalho 1escolar. 

Objetivando a melhoria do nível cultural do 
professorado rural e a seleção dos melhores ele
mentos para os Cursos de Ap1erfeiç.oamcnto c de 
Treinamento, levados a efeito pelo Govêrno do 
Estado, em diversas localidades mineiras, foi ins
tituído, pela Portaria n,Q 225, de 21/5/1952, do Se
cretário da Educação, o Curso Intensivo de F{;rias . 
f;sse Curso é ministrado nas sedes dos Grupos 
Escolares ou de Escolas Reunidas, sob a orienta 
ção das diretoras dos referidos estahclecimcntos, 
coon a colaboração dle profcssôras do Estudo, dos 
Prefeitos Municipais, de médictüs de Postos de 
Saúde e de outros funcionúrios. 
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As prefeituras 1nunicipais têm colaborado 
JJ OS cursos intensivos, não só custeando as des
pesas de transporte dos professôres até a sede dos 
municípios, como tambr~n1 sna permanência, 
uma vez por ano, pelo prazo de um m[~s , no local 
do curso c, :-linda, mantendo as subs titutns nas 
[~seoln s rurais, quando lJeCIL:::>s úrio . Em 1 ~!;)7 fm_
(~ iown·nm 29 cursos in 1ensi 'O:.; de f{:rias eLl 2lJ 
m un.icipios, rciJi~;tr~w do-se a mt!Íi'Í C ,_dn t ;)i ;,1 i (k ::}.)'j 
professôr cs-a lu nos . 

Ensino Rural 

Em. HJ57, em alguns municípios qt<~ ~ws_n:l

ram convênio com o Estado, 2{) P-ofc:.>t;ôr es exer
ceram a função de orientarlores rurais, r eali
zando um trabalho de real valor c<lncntiYo nus 
escolas rurais . 

f:sse trabalho con~is tiu em visitas às escolas 
rnrais, nas quais cumpri ram o progr~1ma de da.I' 
o ·icntação ao professorado na orp;ani:n <;Üo dos 
planos diários das tarefas escolares ; im;truçõcs 
relu ti v as ao pre12nchim.entQ de holcti m; cso<:>· ::n·cs; 
nulas c orienta~.;ii.o sôbrc o ensino du~> nwU.:l'bs, 
de acôruo com os métodos pc(\agóglco'i; niuda na 
coJâecçfio de u wteriul didático; e orient:lf~fio. re
ferente à organização de instituições escolares. 
Coube-lhes, ainda, promover r euniões mensais de 
diversos professôrcs rurais para tratar de assun tos 
de interêsse das escolas, introduzindo medidas de 
ordem pedagógica de valor para o ensino e fa
zendo o professorado compreender melhor ns ne
cessidades do homem do campo e a mm eira pela 
qual a 1cscola poderá auxiliar a ci'iançn r un<l c 
orgar izar um pronluúrio para cada escola o:.lo 
município. 
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DADOS l\ELA'l'IVOS AO li!OVIMENTO ESCOLAH NOS 
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Instituto Superior de Ensino Rural - Criado 
pelo Govêrno do Estado em 12 de dezembro de 
1 D5i'i, é um órgão de pesquisa, de formação, de es
pecialização e de orientação, financiado pelo Mi
nistério de Educação e Cultura, através do Ccn
h.·o Hegionat de Pesquisas Educacionais de Mi
Jws Gerais. 

Dos cursos complementnres em éducação ru
rul que levou a efeito, merecem destaque o des
tinado a diretoras <.liplomadas pelo Curso de Ad
ministração Escolar do Instituto de Educação, 
cujo obj etivo consistiu na preparação daquelas 
servidoras para a orienta<;ão e supervisão do en
sino, reHlização de pesquisas sôbre as condições 
de vida do p rofessor e da criança na zona rural 
c o es tudo do programa de ensino vigente, propor
cionando-lhes a oportunidade de sugerirem sua 
ndaptação às necessidades e recursos do meio 
onde será observado; o curso pn r a professôras 
normalistas do interior ministrado com a fina
lidade -de prepará-las para a importante função 
de orinetadoras-adjuntas de ensino rural; o 
curso próprio para as profcssôras lotadas em es-
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colas rurais; e o curso de férias, também para 
professôras rurais. 

Outra iniciativa de grande alcance é a que 
se relaciona com a instalação da 6. ') circunseri
ção de ensino, diretamente subordinada ~l Inspe
toria Hegional de En. :ino, sediada naqacle Jn::
l:ituto, para o fim de possibilitar os meios ncct's
sários ao estudo do mecanismo de inspeçflo em 
zonas rurais e o treinamento dos seus profcG.sô
res-ulunos na .administração cscolm·. O pri
meiro grupo vohmte, organizado sob a sua ins
piração c constituldo de um a orientadora-adjun
ta e de um técnieo-agrícola, a despeito de ter ~)er
corrido diversas escolas, prestando assistência di
reta · e distribuindo material didático, ferramen
tas agrícolas c livros de biblioteca circulante não 
contou com a colabor( ção de enfermeira c de es
pecialista em economia doméstica, elementos in
dispensáveis à sua formação. Da reunião de 400 
alunos e professôrcs na Fazenda do Rosário, por 
ocasião da Fcsla do Milho, r esultou uma exposi
ção de produtos agrícolas c trabalhos confec
cionados com mn léria-prima regional em cada 
uma das escolas ruruis representadas no ato, oh
tendo, os de maior valor, prêmios distribuídos 
pelo Serviço de Fomet1lo Agrícoln da Secretaria 
da Agricultura . 

As excursões empreendidas a Juiz de Fora, 
Divinópolis c municípios vizinhos, em cujas es
colas rurais foram realizados estudos de admi
nistração e funcionamento, ensejaram a verifi
cação de notáveis progressos, alcançados em vir
tude do interêssc das Prefeituras daqueles mu
nicípios 1.-do ensino dessa natureza. Vale acen
tuar também a viagem de estudos ao Centro Na
cional de Educação de Base, e.rn Colatina, Esta-
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do de Espírito Santo, na qual, durante o seminá
rio c edicado ao estudo de um novo tipo de pre
paro de m es tres rurais para c~colas municipais, a 
represenla c; uo mineira logrou destacada atu~H;ão . 

A constituição do Museu de Ciências Natu
rais, com [lffiOstras do reino •vegetal c animal 
colhidos na Fazenda do Hosário; as observações 
meteorológicas, que serão realizadas ua Estação 
Meteorológica, em vias de ser instnlada pelo Ser
viço Nacional de Meteorologia, por intermédio de 
um colaborndor do Instituto, ora em estágio de 
aprendizagem e treinamento; a biblioteca, com 
dois mil volumes e o clübe rurnl de economia do
méstiC[l c de assü;t~n.da 8oda 1, uüo obstante o ex
tenso programa de atividades cumprido, tendem 
a desenvolver-se ainda mais, prestando todos os 
serviços previstos na sua instituição. 

Pesquisas Educacionais - Novas pesquisas 
foram feitas envolvendo estudos relativos ft per
sonalidade da professôra r ural c ú seleção de 
candidatos ao exercício do magistério na zona 
rural. Por outro lado, aplica ·am-se testes voca
cionais aos alunos dos Cursos Normais Regionais 
da Fazenda do Ros{trio, de Conselhe'ro Mata , 
de Esmeraldas e aos profcssôres-alunos <los di
versos cursos. A vista dos r esultados obtidos pelo 
processo estatístico, em uma centena de casos, 
elaboraram-se as normas para os diversos níveis 
de cultura geral c profissiom!l. 1\las, não (~ só. 
Foi oLjeto de estudo a <lificnldadc dos alunos dos 
C:nrso~ Normais Hurais à ;1ssimilação das no:; ões 
e relações mais abstratas da matemática, fazendo
se o diagnóstico dos obstáculos apresentados ao 
seu ensino. Dessa experiência resultaram im-
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portanlcs suges tões para a revisão do progranui 
escolar em vigor, objetivando adaptú -lo its ne
cessidade:-; c recursos do m eio rural. 

Centro R~gicmal de Pcf.<illi sa Educacionais 

Paralelamcnle ús p esquis a~:; que vem realizan
do, o Centro es tu dou o conteúdo, a formn c o 
método de apresentação de et~rcn de trczcntc1s 
ohras didú ticHs editad ns no País c acompanhou , 
corn significa tivo resultndo, os !J·nhalllos do Gn po 
de Demonstração. 

Dando prosseguimento ao seu fecundo bt
bor, planejou c levou a efeito vúrios cursos, des
tacando-se o de su pei·,·i.t;ão c~>co lar , do <rua! p<n'
ticiparam os inspetores de ensino de todo o Es
tado . O curso de portugu ês e ma tcmú tica con · 
!ou com a presença çle 53 professôres dos cslahe
lecimentos de ensino oficial, em regime de tempo 
integr~ll, dura nte dois m eses consecutivos. Ao 

cnrso de npcd'ciçou mcnto, minis trado com <t 

cooperação do Progrmna de Assistêncin Brasilei
ro-Americana do Ensino Elementar, comparece
ram 1;)4 docentes . 

Para os funcio11ários c profcsstrres do Insti
tuto de Educação foi r calizaclo no decorrer do 
ano findo , em doi f. tu mos, um cl!rso de inglês . 

'\través do Scr v i<;o de Oricn ta<;fío c Di,v ulga
ção organiznu-s ' um l-lrquivo de 250 pastas e 

4.000 ficha s, con tendo dados a tunlizndos sc\ hrc 
o ensino, es tando em Yi:H; d{' im; lalu(;i'in, mcd iunh• 
:1 côrdo firmado <'Olll a Faculdnd c de Direito d:t 

Univers 'dad c' de Niimts Gerais, :t s sw1s oficiam; 

gráficas, com as ({WÜS se habilitad, obtendo deci
sivn contrihui::ão <lo progn1mu de nssisté\nd a aqui 
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menciona.do, ao desempenho ue proveitoso traba
lho de divulgação da matéria pedagógica . 

Incluem-se no roteiro de atividades a ser cum
prido no corrente ano, estudos, investigações c 
diversos cursos, mormente os ele aperfeiç.oamcnto, 
francês c inglês, trabalhos mannnis c o de me-
todologia nas Escolas Normais particulHres ex is
tentes no Estado. 

Ensino Normal, Secundário, Artístico, Eth;calivo Come~cial 

Emino Normal -- Nos cursos pré-primário, 
primário, ginasial diurno e noturno e de forma 
ção ministrados pelo Govêrno do Estado, a tra
vés das Escolas Normais oficiais, inclusive as de 
Santa Rita do Sapucaí, Uberaba, São Gonçalo do 
Sapucaí, Visconde do Rio Brnnco c Rio Prêto c 
os Cursos Normais -Regionais, mntricularam-sc 
11 .955 alunos, ao passo (.LU C, nos cstahelecimcntos 
de igual categoria, devidamente reconhecidos, a 
matrícula acusou o total de 33.237. EmJuanlo 
o Curso de Administração Escolar do Instituto (lc 
Educação foi frequentado por 83 professôras, os 
do Instituto Superior de Educação Rural to\:tli
zararn n matrícula de 73 docentes. 

Ensino Secundário e Comercial -- A malri~ 
cula no Colégio Estadual de Minas Gerais c nos 
outros estabelecimentos do mesmo grau de en
sino sediados llO interior do Estado atingiu n 
3 . 1~9, sendo 342 o númc.ro de alunos que cun:n
ram os ginásios estaduais em funcionamen to . 
Instalaram-se, em W57, o Ginásio Estadual de 
Caldas e o de Araguari. Proporcionando ensino 
especializado a 356 alunos, através da Escola Téc
nica de Comércio de Sete Lagoas, o Govêrno, por 
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oul.ro lado, Hão deseurou da n~>sislênc.ia aos 
cegos, preparando e recuperando para as ativi
dades normais 80 alunos matriculados no In~ li
lttlo São Hafacl. 

l.r.'nsilw Superior e Artístico - O desenvolvi 
mento do ensino artístico continuou assegurado 
a 804 alunos matriculados nos cinco Conservató
rios situados nas dhrersas r egiões do Estado, ha
vendo as Escolas de Odoutologia de Diamantinu 
c Barhl'wena funcionado normalmente. 

Administração 

Das 774 cantinas em funcionamento, 58 fo
ram instaladas em 1957. Para o aumento do 
número de merendas distribuídas, que se d e
varam a 4.500.000, contrihuíu decisivamente a 

Campanha Nacional 'de :Merenda Escolar, C'lll

preendida pelo .Ministério da Educação, fornecen
do às nossas unidades escolares !)()2 tambores de 
leite em pô . 

Novos prédios c.scolares - Concluiu-se uo 
ano findo, com o auxílio do Govêrno Federal, a 
constmção de 39 escolas rurais e 7 grupos esco
lares, estando em fa se de acabamento 19 obras 
do primeiro tipo e 10 do outro. Merece registro, 
11 es te setor, a assinatura de convê11ios com o Mi
nis tério da Edncação e Cultura para a recons
trução de 15 ginásios estaduais, lcvnn tameuto de 
JJ r·édios para uovas escolas rurais c grn pos esco
lares e prosseguimento das ohrns parnlizadas f~l11 
diversos edifícios, hú muito iniciados, como o 
Grupo Escolar de Betim, as Escola~ Normais ue 
Uheraba, Almenara, Dimnantina e o Tn slitnto Pes-· 
talozzi. 
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Educação Fisica 

Em conseqüência de convênio assinado com 
o Comando Geral da Polícia Militar, a E~cola de 
Educação Física de Minas Gerais, até que possa 
instalar-se em sede própria, vem funcionando, em 
caráter provisório, no Departamento de Instrução. 
Os recursos destinados à sua manutenção decor
rem de subvenção do Govêrno Estadual. 

A matrícula, nas diversas unidades que mun
tém, apresentou o expressivo índice de 104 alu
nos, assim distribuídos: 66 na 1.'\ 12 na 2.1) e 8 
na 3.(1 série do Curso Superior de Educação Fí
sica; 14 no Curso de Educação Física Infantil; 
e 4 no Curso de Técnica Desportiva. 

Seminário de Educaçao Física - A convite 
da Divisão de Educação Flsica do Ministério da 
Educação e Cultura, estiveram em São Paulo, de 
20 a 26 de março último, p rticipando do Semi
nário das Cadeiras de Meiodologia da Educação 
Física e do Treinamento Esporfi.vo e de Ed 1cação 
Física Geral Masculina e Feminina, que congre
gou professôres das várias escolas dêsse gênero 
existentes no País, os lentes Guiomar Meirelles 
Becker, Major Geraldo Pinto de Souza, Doutor 
Sílvio Raso e Coronel Olavo Amaro da Silveira, 
cujas aulas causaram 'xcclcnte impressão ao 
Diretor daquela repartição, aos demais professô
rcs c à imprensa da C:apital Bandeirante . 

Primeira Jornada de Estudos de Educação 
Física - Coroou-se de pleno êxito êsse empre
endimento, realizado no período de 12 a 24 de 
agôsto do ano passado, sob os auspícios do Go
vêrno Estadual,contando com a presensa de 230 
professôres. 
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Curso de Aperfei-çoamento Técnico e Peda
gógico - Ao Curso promovido pela Associação 
d.os Professôres de Educação Física de São Paulo, 
na cidade de Santos, em 1957, compareceu uma 
equipe constituída de 11 ·professôres mineiros e 
10 ex-alunos. O desenvolvimento de avançadas 
teorias no campo da educação física e a ·divulga
ção de novos ensinamentos originários dos cen~ 
tros europeus mais adiantados, de tão benéficos 
e proveitosos resultados, serviram de fonte de ins
piração para a instalação .da Primeira Jornada 
de Estudos de Educação Física aqui levada a 
efeito. 

Curso da Professôra llona Peuk·e·r - Espe
cialmente convidada, esteve em Belo Horizonte. 
ministrando excelentes aulas de ginástica femi
nina moderna, a professôra Ilona Peuker, sob 
cuja chefia a equipe do Brasil se fêz representar 
na "GYMNAESTRADA", na Iugoslávia. 

Bôlsas de Estudo - - A iniciativa do Govêrno 
no sentido de conceder bôlsas de estudos aos alu
nos do interior, além de oferecer oportunidade 
aos jovens das várias regiões do nosso vasto 
território, teve o efeito de minorar o contingente 
de deserç.õcs, cuja percentagem baixou conside
ràvelmentc . 

Ensino Técnico 

O Departamento de Ensino Técnico inscre
veu no programa das suas atividades novas for
mas e processos de assistência às populações da 
zona rural. No entanto, o Govêrno do Estado 
julgou de bom aviso fornecer-lhe instrumentos 
adequados à exe 'Ução do plano elaborado, cnca-
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minhando ao exame dessa -ilutre .Assembléia um 
proj c to de lei que o transforma em departamen
io de extensão com a . organização {lCOnselhada 
pela realidade do , nosso m eio rural. 

Munido dos aparelhos essenciais ao desen
,volvimento das atribuições que lhe s.erão come
tidas, a êsse órgão estará reservado o papel sa
liente de verdadeiro propulsor do progresso nas 
regiões campesinas do Estado. 

Clubes Agrícola·s -=- Em obediência a uma 
cuidadosa planificação de trabalho já elaborado 
e segundo o acôrdo firmado com o Ministério da 
Agricultura, serão instalados cêrca de 600 clubes 
agrícol,1s, localizados· em vúrias cidades do Esta
do, sob a denominação de "João de Barro", cujo 
principal objetivo é a educação da criança .que 
vive nos campos para as atividades normais, in
clusive para o trabalho na lavoura e na pecuária. 

Informaçõe-s Agrícolas - A fim de facilitar 
ao n~~ricultor os conhecimentos indispensáveis 
à :;t.n profissão, criou-se, em virtude de con
vênio celebrado com o Ministério da Agricultura, 
o Serviço de Informações Agrícolas. 

Universidade Rural 

Além das Escolas Superiores de Agricultura. 
Veterinária, Ciências Domésticas e dos Serviços 
de Extensão e Expe.rimentação ·e .Pesquisa ,q ue a 
compõem, à Universidade H.ural do Estado foi 
incorporada, por fôrça da Lei n.Q 1. 360, de 5 de 
dezembro de l. 955, a Escola Média de Agricul
tura de Florestal. 
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Nessas unidades diplomaram-se, em 1. 957, 11. 
engenheiros agrônomos, 17 veterinários, 51 téc
nicos agrícolas, 2 bacharéis em ciênéias domés
ticas e 15 técnicos em agricultura . 

Situação financeira - Para atender às suas 
necessidades, contou com uma doação da funda
ção Rockfeller de duzentos mil dólares, tendo ain
tia, para êsse fim, assinado convênios com o Escri
tório Técnico de Agricultura, a Associação Brasi
leira de Crédito Agrícola e Rural, a Associação de 
Crédito Agrícola Rural e a Associação de Crédito 
Agrícola e Rural do Espírito Santo, em virtude 
dos quais, paralelamente às importâncias de Cr$ 
2.400.000,00 e U.S. Cr$ 12.000,00, obteve o ma
terial e o concurso do pessoal docente e técnico 
nec~ssário à realização de cursos de extensão 
agrícola em Viçosa, um dos quais, iniciado em 
13 de janeiro do ano passado, foi frequentado por 
mais de 60 alunos. 

De outro convênio, firmado entre o Minis
tério da Agricultura e o Instituto de Zootecnia 
do Estado, proveio o recurso de Cr$1. 000 . 000,00, 
distribuídos às Escolas de Agricultura e V eteri
nária, em partes iguais, para os estudos relacio
nados com a experimentação zootécnica. 

Concursos - Realizaram-se cinco concursos 
para catedráticos, estando programados vários 
outros no decorrer dee 1. 958. 

Semanas Rurais - O serviço de Extensão 
fêz realizar em 1957 a "Semana Ruralista para o 
Clero" com a presença de 29 padres. A "Sema
na Ruralista Feminina" contou com 103 inscri
ções. A "Semana Ruralista para Freiras" coJIL.. 
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pareceram 68 religiosas de diversas congrega
ções. Tomaram parte na vigésima nona "Sema
na do Fazendeiro" cêrca de 719 pessoas, repre
sentando 122 municípios mineiros e 14 de outros 
estados. A freqüência aos cursos e aulas minis
trados nessa concentração foi inteiramente satis
fatória. 

Serviço de Experimentação e Pesquisa -
Em fase de franco desenvolvimento, estão-se 
realizando 84 experimentos e pesquisas r elativos 
à agronomia e à veterinária. 

Federalização - Considerando a federaliza
ção da Universidade como medida de caráter 
inadiável e de evidente interêsse público, o Go
vêrno do Estado já tomou as providências pfe
liminares no sentido de tornar realldade essa 
pretensão. 



SAúDE E ASSISTÊNCIA 

A difícil situação em que se debateu o te
souro estadual, no ano findo, impediu que fôs
sem maiores as iniciativas governamentais neste 
setor da administração pública, o qual exige, 
como se sabe, vastos recursos financeiros pela 
amplitude e pelo elevado custo das obras que 
lhe são afetas . Mesmo assim, cumpre destacar o 
esfôrço realizado, não apenas quallto à manu
tenção das atividades de rotina, como ainda no 
tocante à melhoria dos serviços sanitários e as
sistenciais. 

A Escola de Saúde Pública, cuj a construção se 
fêz em tempo bastante reduzido, funcionou no 
ano passado, com pleno êxito, achando-se em 
prosseguimento as obras finais do Centro de 
Saúde de Praticagem. É de justiça assinalar que 
o empreendimento, pela excelência e importân
cia dos dois órgãos, se constitui num dos pontos 
altos da administração sanitária no Estado. 

Em relação à campanha de combate à lepra, 
devemos acentuar o desenvolvimento dos meios 
de assistência aos hansenianos, os trabalhos exe
cutados pela Fábrica de Sulfonas e os melhora
mentos introdt.Izidos nos vários leprocômios. 
Quanto à assistência aos tuberculosos, foi-nos pos
sível conseguir, através da Secretaria de Saúde, 
apreciável progresso, principalmente no que con
cerne à melhoria das instalações dos sanatórios 
"Eduardo de Menezes", de Belo Horizonte, e "Dr. 
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João Penido", de Juiz de Fora. Um primeiro nú
~leo móvel de cadastro torácico, devidamente 
equipado, já se acha em funcionamento, com 
os melhores reflexos na ação dos dispensários 
fixos, inclusive pela in tensificação do emprêgo 
do BCG . 

A assistência ncuropsiquiátrica vem m ere
cendo do Govêrno o m ais vivo in ter êsse, em face 
da precária si uação em que se encontravam, des
de muitos anos, os estabelecimentos destinados 
aos doentes m entais e11tre nós. Na impossibilida~ 

de de serem realizadas, simultâneamente, as obras 
dos hospitais programados para várias locali
dades do interior, os esforços da administração 
concentraram-se na in tensificação das de um dê
les, ou mais precisamente, o que tem por se(le 
a cidade sul-mineira de Varginha. Por outro lado, 
iniciou-se no Hospital Colônia de Barbacena a 
const ·ução de novo pavilhão. 

As unidades sanitárias funcionaram com r c
§lnlaridade, embora as dificuldades j á apontadas 
não nos tenham permitido dotá~las de todos os 
r C'quisitos materiais indispensáveis. O número de 
Centros de Saúde e Postos de Higiene, qnc era, 
em 1956, de 247, passou, em 1957, a 268, o que 
mostra ter havido r azoável desenvolvimento da 
assistência médico-sanitária. Inúmeros outro~ 

Postos de Higiene acham-se criados aguardando 
ainda sua instalação . Esta providência, entr e
tanto, não depende apenas do Poder Executivo 
que, para transformar em realidade as unidades 
novas, necessita da indispensável autorização le
gislativa para proceder ao aumento do quadro 
llo pessoal da Secretaria·. 

Registe-se, nesta- opor-tunidade, o apoio fi
nanceiro que o Govêrno da União, por intermédio 



- 232 -

dos vários órgãos técnicos do Minis tério da 
Saúde, nos vem prestando, o que se justifica 
plenamente, pois, Minas, por suas características 
climáticas, transformou-se em centro natural de 
convergência de enorme massa de doentes que 
procuram o nosso território para a cura de seus 
males. 

Unidades Sanitárias 

Em 195'7, funcionaram 268 unidades sanitá~ 

rias, assim distribuídas: Na Capital - Centros 
de Saúde "Carlos Chagas", "Alcides Lins" e 
"Noraldino Lima"; no interior - CENTROS DE 
SAúDE de Araguari, Araxá, Barbacena, Caran
gola, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Diaman
tina, Divinópolis, Guaxupé, Itaj ubá, Juiz de Fora, 
Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Pará de Mi
nas, Pa tos de Minas, Poços de Caldas, Ponte 
Nova, Pouso Alegre, São João dcl fiei, Sete 
Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, 
Varginha e POSTOS DE HIGIENE de Abadia 
dos Dourados, Abaeté, Abre Campo, Aguas For
mosas, 1\.iuruoca, Alfenas, Além Paraíba, Alme
nara, Alpinópolis, Alterosa, Alto Rio Doce, 
Alvinópolis, Andradas, Andrelândia, Antônio 
Dias, Araçuaí, Arcos, Astolfo Dutra, Ataléia, 
Baldim, Barra Longa, Belo Vale, Betirn, Bias 
Fortes, Bicas, Boa Esperança, Bocaiúva, Bom 
Despacho, Bom J ardim de Minas, Bom Jesus 
do Galho, Bom Sucesso, Bonfim, Botelhos, Bra
zópolis, Brumadinho, Buenópolis, Bueno Bran~ 

dão, Cabo Verde, Caeté, Caldas, Camanducaia, 
Cambuí, Campanha, Campestre, Campos Altos, 
Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, 
Candeias, Capelinha, Caraí, Carandaí, Carlos 
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Chagas, Carmo da Cachoeira, Carmo do Cajuru, 
Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio laro, Car
mópolis de Minas, Carvalhos, Cássin, Cataguases, 
Caxambu, Cipotânea, Cláudio, Coluna, Conceição 
do .Mato Dentro, Congonhas do Campo, Conquista, 
Conselheiro Pena, Contagem, Coração de .J csus, 
Cordishnrgo, Corinto, Co ·omandcl, Cruzíliu, Cur
velo, Dom Silvério, Dores de Campo;, Dorc:~ do 
Indaiá, Entre Rlos de Minas, Esmcral<:Ols, EsL·êla 
do Indaiá, Estrêla do Sul, Eugenópol.is, Ferros, 
Formiga, Francisco Sú, Frutal, Gouveia, Gua
nhães, Guaraciaba, Guarará, Guaranésia, Guia 
Lopes, Guidoval, Guiriccma, Ibiá, Ilicínea, Inhaú
ma, Itaúna, Itabirito, Itaguara, Hamtacuri, Ita
monte, Habíra, Itamanmdiba, Hamogi, Itanhan
du, Itapecerica, Itinga, Itueta, Itumirim, Jaboti~ 
catuhas, Jacuí, .Tacutinga, Januária, J e<IHih i, 
Jequitibá, Jequitinhonha, Joaíma, João Pinheiro, 
Juruaia, Lagoa Dourada, Lagoa Santa, Laj 1nha, 
Lima Duarte, Luminárias, :Machacalis, Machado, 
Malacachcta, .Manga , Manhuaçu, Mauhumirim, 
Mantena, Mar de Esp::mha, Mariana, Martinho 
Campos, Mateus Leme, Matias Barbosa, Matipó, 
.Matosinhos, Medinn, Mercês, Minas Novas, Monte 
Carmelo, Monte Santo de Minas, Monte Sião, 
Morada Nova de Minas, Muriaé, Mntnm, Nepo
muceno, Nova Era, Nova Lima, Nova Ponte, 
Nova Rezende, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro 
Fino, Ouro Prêto, Paíns, Palma, Parac~üu, Para
guaçu, Pàraopeba, Passa Quatro, Passa Tempo, 
Pa trocínio, Peçanha, Pedra Azul, Pedro Leopol
do, Pequi, Perdões, Piati, Piracema, Piranga, 
Pitangui, Porteirinha, Poté, Pouso Alegre, Po 1so 
Alto, Prados, Haposos, Raul Soares, Resplendor, 
Hesende Costa, Hibeirão Vermelho, Rio Casca, 
Hio Novo, I io Piracicaba, Hio Paranaíba, Rio 
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Pardo de Minas, Hio Pomba, nio Pr êto, Sabarú, 
Salinas, Sacramenlo, Salto da Divisa, Santa 
Bárbara, Santana do Pirapama, Santa Jullana, 
Santa Luzia, Santa Maria de Itabira, Santa Maria 
do Suaçní, Santo Antônio do Amparo; Santos 
Dumont, São Francisco, São Gonçalo do Pará, 
São Gonçalo do Sapuca5, São Gotardo, São João 
Nepomuceno, São João da Ponte, São Joi:io do 
Paraíso, São Lourenço, São Homão, São Sebastião 
do Paraíso, São Tiago, São Vicente de Minas, 
Sêrro, Silvianópolis, Soledade de Minas, Taiobei
r as, Tumiritinga, Tarumirim, Tiros, Tombos, 
Três Corações, Três Pontas, Tupaciguara, Tur
malina, Vespasiano, Viçosa, Virgínia, Virginó
polis, Visconde do Rio Branco, Volta Grande, 
Venda Nova . 

Dêsses Centros e Postos de Higiene, 2·42 esti
veram diretamente subordinados ao Depar ta
mento de Unidades Sanitárias, um - o de São 
João da Ponte - funcionou sob a direção do 
Departamento Nacional de Endemias Rurais e 
os 25 seguintes, por fôrça de convênio, atuaram 
sob a superintendência do Serviço Especial de 
Saúde Pública : Aimorés, Almenara, Bocaiúva , 
Buenópolis, Conselheiro Pena, Coração de Jesus, 
Governador Valadares, Itarnbacuri, Itinga, Itucta, 
Januária, João Pinheiro, Manga, Medina, Paíns, 
Paracatu, Pedra Azul, P.i.r apora, Resplendor, 
Salinas, São Francisco, São João do Paraíso, São 
Romã o, Taiobeiras, Tumiritinga . 

Trinta unidades encontram-se, presentemente~ 
em fase de instalação, mas é pensamento do 
Govêrno mobilizar, dentro das possibilidades do· 
erário, r ecursos financeiros para que os demais 
municípios do interior, ainda desprovidos de 
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assistência médico-sanitária, venham a integrai·
se na rêde de Postos de Higiene . 

A situação epidemiológica do Estado foi, em 
geral, satisfatória . Surtos epidêmicos, entretanto, 
tais como infecções do grupo tífico, paratífico, 
varíola, poliomielite, registram-se em algumas lo
calidades, mas sem caráter grave . Apenas um, 
o da chamada "Gripe Asiática", merece r eferên
cia especial. Entre nós, a epidemia, no último 
trimestre de 1957, alcançou enorme área de dis
seminação, pràticamente a maioria dos muni
cípios; a doença, todavia, atingiu as nossas po
pulações de maneira bastante atenuada, devendo
se registar, como índice de eficiencia da atual 
org::mizaão sanitária, as adequadas e opoi't ·nas 
providências tomadas pela Secretaria de Saúde · 
e Assistência, através do Departamento de Uni~ 
dades Sanitárias e do Serviço de Doenças Tl·ans
misslveis, que conseguiram o contrôle epidemio
lógico eficaz da gripe. Ressaltem-se, entr e as me
dldas tomadas em defesa imediata da população, 
o aparelhamento de laboratórios ·para o diagnós
tico precoce da moléstia, a vacinação preventiva, a 
educação sanitária e a aquisição de medicamentos. 

Um crédito especial de cinco milhões de 
cruzeiros foi aberto pelo Decreto n.Q 5.315, de 
31 rle agôsto de 1957, destinado, principalmente, 
à aquisição de medicamentos para serem distri
buídos às populações desprovidas de recursos . 
f:sses medicamentos custaram cêrca de quatro 
milhões de cruzeiros, incluindo-se no montante 
a parte adquirida diretamente pelo · Departa
mento de Compras. Duzentas e vinte e duas 
unidades sanitárias, quarenta e cinco prefeituras 
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e vinte e seis instituições de assistência pública 
foram supridas dos recursos necessários, com o 
que se conseguiu minorar, realmente, os efeitos 
da epidemia. 

Dessa c~mpanha de assistência profilática 
participaram técnicos sanitaristas, clínicos e pes
quisadores, bem como instituições diversas, públi
cas e privadas, particularmente a Associação 
Médica de Minas Gerais, por intermédio de co
missões cujos trabalhos se entrosaram com os 
Serviços da Secretaria. 

Os dados estatísticos que se seguem mostram 
a soma de trabalhos realizados pelos Centros de 
Saúde e Postos de Higiene que funcionaram di~ 
r etamente subordinados ao Departamento de Uni
dades Sanitárias : 

Serviço de Higiene Pré-Natal 

Número de gestantes examinadas . .. . 
Visitas de enfermeiras a gestantes .. 

Higiene Infantil 

Atendidos em Dispensários . . . . . . 
Atendidos em Lactário (alimentação) 

Higiene Pré-Escolar e Escolar 

Crianças atendidas em Dispensário 
Visitas de enfermeiras a crianças .. 

Higiene Dentária 

Comparecimento aos Dispensários . . . . 
Extrações dentárias . . . . . . . · · · 
·Obturações dentárias . . . . . . . . . · · · · · 

21 .645 
3.183 

86 .216 
15.900 

167 .369 
22 .493 

133.973 
162.933 
60.525 
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Exames de Saúde 

Carteiras sanitárias fornecidas 
Carteiras sanitárias revalidadas 

Doenças Tmnsmis síveis 

Casos notificados . . . . . . . . . . . . 
Casos confirmados . . . . . . . . . . . . 
Visitas de enfermeiras e visitadoras 
Inquéritos epidemiológicos . . . . . . . . 
Vacinações anti1ificas . . . . . . . . 
Vacinações antidiftéricas . . . . . . . . 
Vacinações anticoqueluche . . . . . . 
Vacinações e revacinações antivariólicas 
Vacinações BCG .. . .......... . 

Doenças V enél'eas 

Comparecimento para l,Q exame . . 
Casos confirmados e inscritos de sífilis 
Casos confirmados e inscritos de outras 

doenças venéreas .. .. . . 
Injeções apl icadas . . . . . . 
Curativos realizados . . . . 

18.577 
13 .11 3 

84 .582 
55 .825. 
13.759 
2.513. 

146.604 
83 .993 
62.787 

274 .941 
348 .211 

22 .001 
6.326 

7.3:-lt 
12!l . 54 H 
49.246 

Mediante convênios assinados entre o Go.: 
vêrno Estadual e o Ministério da Saúde, reali
zam-se serviços de combate às endemias . É 

assim <JUe os trabalhos médico-profiláticos conlra 
a malária, a doença de Chagas, a febre amarela, 
a peste, a esquistossomose, a bouba e o tracoma 
estão a cargo do Departamento Nacional de ·En
demias Rurais, cabendo ao Estado o encargo 
financeiro de Cr$ 12.500. 000,00 e à União a 
contribuição anual de cêrca de Cr$ 70.000. OOO,ÓO. 
Com o Serviço Especial de Saúde Pública foi 
também firmado novo convênio, com prazo de 
vigência por mais quatro anos, e para execução 
do qual deverá o Estado concorrer, anualmente, 
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com a importância de Cr$ 10.000.000,00 aproxi~ 
madamente. 

Demografia e Educação Sanitária 

Os serviços de registo demógrafo-sanitá do 
vêm tendo, ano a ano, sensível incremento, em 
razão do número çacla vez maior de municípios 
e distritos que fornecem informações estatísticas, 
pariicularmente no tocante à bioestatística, ten
-do-se elevado a 1. 075 o total de distritos que 
enviam com regularidade dados ao Serviço, o 
que evidencia o alto grau de eficiência dêste im
portante órgão da administração sanitária, já 
que esta soma representa a quase totalidade de 
distritos do Estado providos de cartório de 
registro civil. A exemplo do que se verificou em 
anos anteriores, o Serviço de Demografia Sani
tária contou, no exercício findo, com a . valiosa 
cooperação do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística para a execução de suas tarefas. 

O Serviço de Propaganda e Educação Sa
nitária vem desempenhando suas atividades me~ 
diante a utilização dos modernos meios de divul
gação, tais como a imprensa, a radiodifusão, o 
cinema educativo. Folhetos, cartazes, artigos 
mimeografados foram distribuídos, em apreciá
vel quantidade, às unidades sanitárias e aos esta
,belecimentos de ensino primário do interior. 
Como órgão de extensão cultural funcionou, com 
êxito, um Curso de Elementos de Nutrição, des
tinado principalmente a professôras. 

A Biblioteca do Serviço foi enriquecida com 
a aquisição de novas obras técnicas, inclusive 
grande número de publicações ·periódicas sôbre 
assuntos de higiene e medicina preventiva . Por 
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intermédio do Serviço de Radiodifusão, manteve 
o órgão, durante todo o ano, um programa siste
mático de palestras semanais r elativas a prob~e

mas de higiene, a cargo de m édicos, odontólogos, 
farmacêuticos, enfermeiras e outros técnicos .da 
Secretaria. 

Maternidade, Infância e Adolescência 

O Departamento Estadual da Criança pres
tou assistência à m aternidade, à infância e à ado
lescência, diretamente pelos Dispensários de Hi
giene Pré-Natal, Pré-Nupcial, Infantil, Escolar e 
Dentário, bem como por intermédio dos Centros 
de Saúde e Postos de Higiene, da Capital e do inte
rior c, ainda, em regime de cooperação técnica 
e financeira, através de instituiçõés particulares. 
Puericnltores, odontólogos c enfermeiras do De
partmncnto foram colocados à disposição de tais 
instituições. Além disso, constantes entendimentos 
foram mantidos com a Delegacia do Departamen
to Nacional da Criança, com sede em Belo Hori
zonte, para melhor articulação das atividades em 
benefício da maternidade e da infância . Como 
serviço novo, começou a funcionar o Gabinete 
de Raios X, tendo sido de 8. 228 o volume de 
abreugr afias . 

Os dados estatísticos aqui resumidos l<;ostrum 
que houve apreciável aumento de serviços efetua
dos: medicamentos, leite em pó, materiais diver
sos, inclusive para assistência dentária - Cr;, . . 
3. 516. 527,40; crianças matriculadas em lactá rios 
- 82 .320 (em 1956 - 62.294); leite fornecido 
pelos lactários - 280. 400 litros; mamadeiras for
necidas, regimes especiais- 952 .150 (em 1956 -
902 .115) ; exames de laboratór ios - 35 .827 (em 
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1956 - 29.346); receitas aviadas 20.235 (em 
1956 - 17. 616) ; consultas nos Dispensários Mé
dico-Escolares - 430 .210 (e1n 1956 -- 413 .214) ; 
consultas nos Dispensários de Higiene infan til -
148.132 (em 1956 -- 125.230); vacinações pre
ventivas diversas- 153.420 (em 1956 --· 57 .182); 
pessoas atendidas pelo Dispensário de Assis tên
cia Médico-Social- 5.124; consultas e compare
cimentos aos Dispensários de Higiene Dentária 
- 310. 623; extrações dentárias - 271.331; obtu
rações dentárias -- 130. 529 . 

Assistência Neuro-psiquiátr!ca 

O Departamento de Assistência Neuro-psiquiá
trica procurou intensificar os seus serviços em 
benefício dos doentes mentais, os quais estão, r ea!
mente, a exigir medidas urgentes, em face da situ
ação precária em que se acham os nossos estabe
lecimentos hospitalares destinados a psicopatas, 
todos êles superlotados. 

No Hospital Colônia de Barbacena foram le
vadas a efeito obras de reforma e de limpeza no 
núcleo masculino dos Pavilhões "Artur Bernar
des" e "Noraldino Lima" e iniciada, no núcleo fe
minino, a construção de amplo pavilhão com ca
pacidade de 350 leitos, para indigentes, e de um 
outro, com capacidade de 100 leitos, para pensio
nistaf;. Espera o Govêrno que estas obras estejam 
concluídas brevemente. 

No Instituto "Raul Soares", além da reforma 
da cozinha, outros melhoramentos estão sendo in
troduzidos com a instalação de novos aparelhos 
para os Serviços de Raios X e Cardiologia. Ainda 
no setor da assistência a psicopatas adultos, me-
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rece registo o reinício da construção do Hospital 
Psiquiátrico Regional de Varginha, em coopera
ração com o Serviço Nacional de Doenças Mentais. 

As obras que vinham sendo executadas na Ca
pela c no Serviço de Telefone do Hospital de Neu
ropsiquiatria Infantil de Oliveira, tiveram sua 
conclusão no ano findo, e no Hospital de Nem·o
psiquiatria 'Infantil da Capital foi inaugurado ex
celente centro recreativo, constituído por moder
nas instalações de "play-groun d". 

O Instituto de Psicopedagogia realizou o seus 
trabalhos de ardst·'incia pcdagl gica e terapêut;ca 
a crianças anormais, tendo sido atendidos 681 cli
entes. Colaborou com institu ições oficiais e par
ticulares rê1 ativamnte à aplicação de testes de ~i
nulidade psicodiagnós ica, num total de 772 exa
mes. Constituíu também intcrf.s::e dr> Y~1::Unl.rJ o 
desenvolvimento de outras atividades, ta:s co1,10 

alfabetização, ensino de artes plústicns, teat ·0 in
fantil, tudo isso para fins de rccuperr ção. 

O núr tero de internatos m 10;}7 cs ·~otm; com
pletamente a capacidade dos estahclecir cn tos 
hospitalares, com 1.508 doentes no Instituto "Ilad 
Soares'~, 5.486 no Hospital-Colônia de Barbncenn, 
305 no Hospital de Neuropsiquiatria InfnuW de 
Oliveira c 543 no Hospital de Ncmopsiquiatr~n In
fantil da Capital. 

Merece ser assinalado, neste ponto, o co1 cur
so prcsi&do pelo Serviço Nacional de Doe l~n:·; 
Mentais, que, mediante convênio, cooperou co1 1 o 
auxílio de um milhão e duzen to"' m il c ·uze:ro~• 

para intensificaçflo da asslstêncin p:ÜíiUiúlric ~l ll ~) 

Estado. 
É pensam ento do Govêrno incremcnt(;r o pro

m·ama de construção de novos pavilhCes P~'l'<\ ia-
"' 
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ternamento de alienados, de modo a corrigir-se 
a principal dificuldade neste setor assistencial, e 
que reside precisamente na deficiência de leitos 
disponíveis. 

Assistência Médico-Social 

Os vários Serviços que constituem o Depar
tamento de Assistência Médico-Soci:rl executaram 
com regularidade as suas tarefas de assistência 
hospitalar, assistência a cardiopatas e cancerosos, 
nutrição e alimentação, contrôle médico-desporti
vo e assistência a obras sociais. Ao Departamen
to cabem, 'em •virtude da Lei n.9 1.085, de 30 de 
abril de 1954, com a pa1iicipação ·do Conselho 
Estadual de Saúde e Assistência, a organização 
e distribuição de verbas de auxílios e subvenções 
às instituições particulares. 

Para 1957 foi prevista no Orçamento, sob 
a rubrica "A.uxílios, Subvenções e Contribuições", 
a verba de Cr$ 106.000.000,00 (cento e seis mi
lhões de cruzeiros). Pelos Serviços de Organiza
ção Hospitalar e de Assistência a Obras Sociais 
foram concedidas subvenções a 204 estabeleci
mentos hospitalares e para-hospitalares, num to
tal de Cr$ 105.881.588,50 (cento e cinco milhões, 
oitocentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta 
e oito cruzeiros e cinqüenta centavos). Houve, 
em relação ao exercício passado, um aumento 
de aproximadamente vinte e seis milhões de cru-
zeiros, na verba distribuída, tendo-se elevado, 
também, o número de instituições beneficiadas. 

Os Hospitais Regionais "Antônio Dias", de 
Patos de Minas, e "Samuel Libânio", de Pouso 
Alegre, funcionaram normalmente, prestando as-
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·sistência eficaz às· ·popdações das regiões a qtH~ 

·servem. 
Por intermédio, ainda, dos Serviços de Or

·ganização Hospitalar e Assistência a Obras So
ciais, o Departamento providenciou o internamen
·to ·de 19t1 doenles em hospitais particulares sub
·vencionados. 

Pelo· Serviço de Câncer foram feitos, no La
boratório de Anatomia Patológica, 5-29 exames de 
material suspeito de Tesões neoplásieas e, em re
gime de convênio com o Instituto "Borges da 
Costa", da Capital, e Santa Casa de Misericórdia, 
de Juiz de Fora, foram assistidos 281 doentes. 
V árias pesquisas foram também realizadas, para 
'fins de diagnósfico de câncer ute'l·ino. 

As obras do Hospital ·de Câncer, que está 
sendo construído em cooperação com o Govêrno 
Federal, tiveram prosseguimento e se encontram 
em fase adian:tada de e..,'(ecução . 

O Serviço de Nutrição. e Alimentação realizou 
dois Cursos de divulgaçã0. sôbre educação alimen
tar e executou pesquisas químicas sôbre com
posição vitamínica, protéica, glíeica e mineral de 
alimentos usuais em nosso meio, bem como in
vestigações científicas relativamente ao bócio en
dêmico, estas últimas em cooperação com o Con
selho N acionai de Pesquisas. 

Submeteram-se a exame no Serviço de Con
trôle Médico-Desportivo 3 . 500 atletas da ·Capi!tal. 
e pelo serviço de Afecções Cárdiovasculares fo
ram atendidos, em consulta, 4.159 ·pacientes. 

'Tuberculose 

O problema da tuberculose continua a exi
gir o maior interêsse, pois ·constitui preocupação 
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permanente, em face da escassez de recursos fi
nanceiros que possibilitem ao Govêrno uma ação 
enérgica, de acôrdo com a atual situação epide
miológica. Realmente, os dados estatísticos têm 
relevado -que os índices de incidência tuberculo
sa vêm aumentando consideràvelmente, devendo
se registar, ainda, que a própria causa de morta
lidade, . que havia sofrido grande declínio nos úl
timos anos, volta agora a ascender. Torna-se dês
te modo, necessário que medidas imediatas, de 
caráter permanente, sejam postas em prútica, a 
fim de que o Estado possa, pelo menos, minorar 
os graves malefícios acarretados pela doença, em 
seus múltiplos aspectos. 

No setor da assistência sanatorial, envidaram
se os maiores esforços, visando à melhoria da 
instalações dos Sanatórios oficiais. Em decorrên
cia dessa política, vários melhoramentos foram 
introduzidos nos estabelecimentos existentes. As
sim, no Sanatório "Dr. João Penido", entraram 
em pleno funcionamento a cozinha c a lavande
ria adquiridas no fim de 1D56. Hcr-dstc,·sc que, 
desde o início de suas atividades, foram assis ti
dos por êsse Sanatório 2. 001 pacientes c o total 
de despesas com a sua manutenção alcançou, no 
ano findo, Cr$ 18 .206.833,20. Também o Sanató
rio Estadual "Eduardo de Menezes" apresentou· 
sensível melhoria em seus serviços, devendo-se 
destacar o início de funcionamento da clínica ci
rúrgica, bem corno dos serviços de broncoscop.ia 
e broncografia. Além -disso, foi instalada no Sa-· 
natório mais uma caldeira geradora de vapor e 
melhoradas as instalações do laboratório, o que 
permitirá a realização dos exames imprescindí
veis à pratica de cirurgia torácica. O Serviço de 
Raios X do Sanatório "Eduardo de Menezes" teve 
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consideràvelmente ampliadas as suas atividades, 
registrando-se 2 . 046 radiografias, 954 radiosco
pias e 173 planigrafias. As despesas com o Sana
tório atingiram a soma de Cr$ 17.357 . 84.0,20. 

Em face dos excelentes resultados que vêm 
sendo obtidos com a cumpanha de premunição, 
ativou-se, sensívelmente, em 1957, a vac:nação 
pelo B . C. G . , tendo sido à e 365 . 732 o número de 
pessoas vacinadas. É pensamento da atual admi
nistração ampliar, tanto quanto possível, a rede 
de Dispensários Antituberculose, por ser esta pro
vidência a mais adequada na luta contra o mal. 

Merece registro a cooperação que o Serviço 
Nacional de Tuberculose vem prestando à Secre
taria de Saúde, através de valiosa j ud~ finan
ceira, na execução dos serviços de assistência nos 
tuberculosos no Estado. Í!: preciso, porém, subli
nhar que essa a juda, no caso particular de Minas, 
deveria ser bem mais eficaz, uma vez que as con
dições de seu clima, principalmente em Belo Ho
rizonte, consideradas ideais para o tratamento da 
tuberculose, têm concorrido para o aumento con
siderável do afluxo de doentes que para aqui vêm 
em busca de cur a, agravando sobremaneira o 
problema. :(~ com êste ·pensamento que julgamos 
da maior conveniência e oportunidade mna revi
são na política da distribuição das verbas fede
r ais destinadas a êste setor da saúde pública, de 
modo a con templar-se o nosso Estado com somas 
bem mais elevadas do que até agora lhe têm sido 
concedidas. 

Lepr a 

Os serviços do Depar tamento . de Lepra tive
ram prosseguimento em ritmo crescente. Foram 
fichados l. 290 casos novos do mal de Hansen, o 
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que evidencia o reconhecimento de maior núme
ro de doentes, já que, em 1·956, o total de casos. 
diagnosticados foi ·de 1. 004. Atualmente, o núme
ro conhecido de portadores do mal no Estado a
tinge a 25.428. Dos 1.290 doentes fichados em 
1957, 55% foram classificados na forma leproma
tosa, o que está a indicar a gravidade da endemia 
em nosso meio. 

Nos Sanatórios do Estado encontram-se in
ternados 5.521 doentes: Santa Isabel, 2.413; Santa
Fé, 840; São Francisco de Assis, 794; Padre Da
mião, 900; Cristiano Machado, 90; Ernani Agrí
cola, 84. Parte dos hansenianos não internados 
acha-se sob contrôle dos Dispensários de Lepra, 
localizados em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Três 
Corações, Bambuí, Ubá e Uberaba. As consultas 
'de clínica nos vários órgãos do Departamento a
tingiram 78 .. 639, sendo que as consultas por· mo
tivo de lepra elevaram-se a 43.146. Foram apli
cadas 339.745 injeções e efetuados 704.900 cura
tivos. 

Os preventórios para filhos de hansenianos, 
que funcionaram com regularidade, sob o contrô
le ou administração das Sociedades de Assistên
ao.s Lázaros, estão assim distribuídos: Preventó
rio São Tarcisio, na Estação de Mário Campos; 
Educandário "Olegárie Maciel", em Varginha; E
ducandário "Carlos Chagas", em Juiz de Fora; 
Aprendizado Técnico Profissional e Pupileira "Er
nani Agrícola", em Belo Horizonte; Educandário 
"Eunice Weuver", em Araguari. Encontram-se em 
andamento, já em fase final de construção, as 
obras do Educandário Profissional "Sarah K Ibi
tschek". 

A Fábrica de Snlfonas vem mantendo em 
rihno normal a sua produção, o que tem propgr-
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cionado apreciável economia, em face do eleva· 
do custo do medicamento no mercado de drogas. 
Merece registo o auxílio financeiro de um mi~ 
lhão de cruzeiros que a União concedeu, no ano . 
passado, à Fábrica de Sulfonas. As despesas com 
o Departamento de Lepra orçaram, em 1957, em 
Cr$121.922.617,00, cumprindo acentuar que o Go
vêrno Fedteral, mediante convênio, contribuíu 
para a campanha contra a lepra em nosso Esta
do com a impo-rtância de Cr$ 11. 676.000,00. 

'Além da aquisição de 11 veículos para os 
vários Serviços do Departamento, inclusive os 
leprocômios, foram efetuados obras diversas, en
tre as quais a conclusão de acréscimo do Dispen
sário Central de Lepra, na Capital; modificação 
do Laboratório da Seção de Bacteriologia; con
clusão do acréscimo da farrnácia, de duas casas 
para vig,ias, construção da r êde ele água, limpeza 
e r eforma geral em pavilhões, no Sanatório San
ta Isabel; prosseguimento da construção do pa
vilhão de serviços sociais do Sanatório Padre Da
mião; início dte construção de prédio para lavan
deria a vapor no Sanatório "Cristiano Machado"; 
construção de necrotério e velório no Sanatório 
Santa Fé. 

Nunca é demais acentuar a gravidade do pro
blema que representa a conceniração de focos de 
contágio de -certos .núclK?JOs de doentes, os quais, 
constituídos há vários anos, ainda não puderam 
ser erradicados . Urge, porém sejam tomadas. 
providências no sentido de sua ex:tinção, p'Ois re
presentam êles pterigosa fonte de propagação do. 

mal. 
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Fiscalização do Exercício Profissional 

Grande foi a atividade descnvolv'da pelo De
partamento, confo ·me se pode ve ificar dos ~;e

guintes informes relativos às suas diversas seções. 
Na Seção de l'V!edicina - registros de diplo

mas de médicos c de certificúdos de hahi .i tn(;uo 
- 479 ; licenças concedid1 s a no ·,ros c:::; t~)_bdeci

ll1entos (hospitais, co.sus de ótica, laborntórlos de 
pe"quisas clínica· c gabinetes de ratliolc ~Iu) --
4.0 ; pedidos de renovaçfi,o de Hccnça atendidos 
- 27. Procurou a Seção intensil'ic, r a fiscaliza
ção, in loco, dos estahelech entos hospltalm·es, 
das casas de ói:ica, dos gabinetes de radiolo•ria, 
na capital e no interior . Proccssaram-:-:e cxnmcs 
de habilitação de óticos práticos 1c de operadores 
de ra~o X, co:m a aprovação de 2:3 c 42 candida-
tos, r espectivamente . 

Pela Seção de Farmácia foram despachados 
1. 075 requerimentos de pedidos de renovação c e 
licenças, registrados 86 diplomas de certificado"' 
de habilitação e 44 pedidos de inscrição aos exa
mes práticos de fo.rmúcia, ·ten<.lo sido aprovado~ 

22 candidatos, entre os inscritos. A Seção ·de Far
mácia realizou, ainda, trabalhos em relação a 
denúncias encaminhadas ao Departamento c re
ferentes a falsificações de medicamentos. Pela Se
ção de Odontologia cumpriram-se tarefas de con
trôle e fiscalização do exercício da profissão odon
tológica, tendo sido registrados 117 diplomas e cer
tificados de habilitação de d1entistas. Essa Seção 
procedeu também ao levantamento do cadastro 
profissional da Capital .e de numerosas cidades 
do interior. Na Seção de Tóxicos c Entorpecen
tes foram visadas 2. 341 rcqnis·içõll~S . 
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Assinou-se convênio com o Ministério da 
Saúde, mediante o qual a União se obriga a 
colaborar financejeamente com o Estado na exe
c 1ção dos serviços de fiscalizaçi'.ío do exercício 
profissional . 

O Departamento de Engenharia Sanitária 
incumbh ~se dos seguintes trabalhos : anteprojetos 
para o Pavilhão de mulheres psicopatas do Hospi
tal Colônia de BarbaCiena, dos Hospitais de Gua·
nhães, Rio Novo, Medina, Pitangui, Formiga c 
Alfenas e de um pavilhão para o Hospital "Ranl 
Soares", bem como proj etos de di verGas obras, 
entre as quais, de garagc c residência para o Hos
tipal-Colônia dle Barbacena, edifícios do Sanató 
rio Santa Cruz de Leopoldina, e da Matcrnodade 
de Formiga, e dos serviços de água e esgotos da. 
Maternidade "Lindca Pires", de Pitangui . Elabo
r ou, ainda, desenhos arquitetônicos e diversos pro
jetos e plantas para localização de vários hoqútais · 
e maternidades. Através de constan tes vingcn _ 
de seus engenheiros e outros auxiliares, mnnt,2vc 
em dia a fiscalização de obras em vá1~ios pontos 
do Estado, com a indispensável Hs:;istência téc
nica à execução dos trabalhos . 

Instituto Ezequiel Dias 

Embora r essentindo-se da falta de servidores 
técnicos, o Institu to executou, a contento, os servi~ 

ços que lhe estão afetos, tendo realizado diversos 
exames para fins de diagnóstico, e apresentado r a
zoável produção de ::mtígenos para r eação de w·
dal, de \Veil-Felix, de brucelose e de vncinas anti-
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rábica e antitífica, bem comn de sol'!QS anti1cscor- · 
piônico, antibotrópico e anticrotálico. Pela Se
ção de Farmacotécnica preparou produtos far
macêutioos no valor de CrO 37G. 299,00 e as Seções. 
de Química Bromatológica e Toxicológica reali
zaram análises nos mais variados produtos ali~ 

mentares, para fins de fiscalização e registo, ten
do o Serviço de Bromatologia ministrado um cur
so prátioo para alunos da Escola de Saúde Pú
blica, na Cadeira de Nutrição. O Serviço de 
Aguas e Esgotos procedeu a análises química e 
bacteriológica de águas encaminhadas ao Insti
tuto por várias localidades do Estado. 

O fornecimento de produtos iis diversas re
partições estaduais, através rlo Departamento de 
Compras e Fiscalização, atingiu a soma de Cr$· 

1. 519 .963,00 (um milhão, quinhentos e dezeno
ve mil, novecentos e sessenta~ três cruzeiros). 

Escola de Saúde Pública 

A Escola dcSaúde Pública, cnj a construção 
foi concluída no ano findo, passou a funci!onar 
em sede própria, com instalações adequadas, ten
do-se transformado numa instituição dk~na de 
figurar ~ntre os mais modernos estabelecimenbos 
congêneres do País. As obras do Centro de Saú
de d.e Praticagem, que está sendo construído me
diante convênio com a Divisão de Organização 
Sanitária, do Minis tério da Saúde, acham-se em 
fase de oonclusão, t1endo sido consignado no orça
mento do corrente ano a dotação de Cr$ . . . . 
1. 000. 000,00 para tal fim. 

Pelo Curso de Saúde Públic.a, realizado em 
1957, foram diplomados vinte e dois médicos sa-
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uitaristas e receberam certificados dle visitadoras . 
s~nitárias quinze alunas que, logo sejam nomea
das, deverão prestar serviços em unidades do in
terior. O Curso de Tisiologia diplomou cinco . 
médicos 1e a Escola de Enfermagem "Hermantina 
Beraldo", de Juiz de Fora, nove enfermeiras . 

órgãos Federais de Saúde 

Exercem atividades no Estado, em virtude 
de convênios, vários órgãos federais, entre êles, 
o Departamento Nacional de Endemias Rurais, 
o Serviço Especial de Saúde Pública e o Departa- . 
menta Nacional da Criança. 

Em 1957, o Govêrno assinou convênio com o 
Dlepartamento de Endemias Hurais, visando ao 
combate de endemias no Estado, tais como malá
ria, doença de Chagas, esquistossomose, febre 
amarela, peste, tracomu, hócio endêmico, bouba
e verminos1es em geral. Entre os serviços efe
tuados, no ano findo, merece destaque a campa
nha que a atual chefia da Circunscrição de Minas 
levou a efeito a bouba, em 16 municípios do nor- . 
deste. Além disso, tiveram prosseguill11en to, em 

larga escala, os trabalhos de profilaxia dn malá
ria, da doença de Chagas c da csquistos.;omü;:;e . 
B:rn r elação a esta última, a Secretaria de Saúde 
e Assistência, mant,eve em regime de cooper·ação . 
com o referido Dcpartam.ento, postos de trata
mento nos municípios de Araguari, Arcos, Barra 
Longa, Caratinga, Jabo ticntubas, Lagoa Snnta, 
Mariana, Medina, Montes Claros, Pedra Azul, 
Ponte Nova, Rio Casca, Saha1·á, Santa L tzia, 
Teófilo Otoni e Ubá. 
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Com o Serviço Especial de Saúde Pública 
foi assinado têrmo de prorrogação de convemo 
para fins de saneamento c profilaxia, encontran
do-se sob sua orientação as unidades sanitárias 
dos municípios de Aimorés, 'A1menaru, Bocninn, 
Buenópolis, Conselheiro Pena, Governador Vala
dares, Ita'lnbncurl, Itinga, Ituêta, Januária, João 
Pinheiro, Manga, Medina, Paíns, Paracntu, Pedra 
Azul, Pirapora, Resplendor, Salinas, São Fran
cisco, S . João do Paraíso, S . Romão, Taiobeiras 
·e Tumiritinga. 

Foram ainda assinados pelo Govêmo do Esta
do, em 1957, convênios com os s1eguintes órgãos 
do !JVIinistéri'O da Saúde : Serviço Nacional de 
Lepra, Serviço Naciomü de Câncer,Scrviço Na-
cional de Tuberculose, St'rviço Nacional de Doe -
·ças Mentais, Divisão <le Organização Sanitária e 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina . 



EDiFíCIOS Púl3UCOS, PONTES E OUTRAS . 
OBRAS 

Empenhados numa campanha rigorosa de com
pressão dos gastos públicos, para a regularização. 
das finanças do Estado, que está a exigir, cada 
vez mais, esfôrço sério por parte do adminis
trador, a Secretaria da Viação e Obras Públicas 
teve, durante o ano findo, grandes limitações rela
tiovamente à aplicação dos meios financeiros de que 
dispõe para o desenvolvimento de suas atividades. 
Procuramos mesmo intencionalmente impôr certo 
obstáculo à expedição de autorizações e à efetiva
ção de empenhos . E dessa forma procedemos 
não por desconhecermos o caráter indispensável 
das obras ou as considerármos de menor · 
importância do que quaisquer outras, mas tão · 
somente porque nos encontramos diante da uma 
situação de emergência, reconhecendo a necessi
dade de urgentemente rever a orientação h·adicio
nal de aplicação de recursos, que, por influên
cia ou injunçüo de interêsses alheios à detcrmina
~;:lo adminis rativa, se dcsvinm para despe
sas de pouco rendimento, improdutivas ou rigo
rosamente anti-econômicas . Nino·uém ignora o 
que representam em desvirtuamento de finalida
des as imposições da política regional estreita ou da 
politica demagógica, que; buscando atingir os 
seus objetivos imcdia tos e anti-coletivos, oeasio
nam prejuízos irrecuperáveis ao patrimônio es
tadual . Dezenas de obras eram iniciadas ou 
abandonadas, sem observância de qualquer cr ite-
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-rio de utilida·de ou oportunidade, atendendo a me
ras exigências de finalidade elcitoralista. Firmes 
no ·propósito de só realizar aquêles trabalhos que 

:sejam de absoluta coll'veniência do serviço pú
blico é que temos resistido a dar o nosso acôrdo 

·para a realização de obras pouco condizentes com 
o interêsse coletivo. Só temos autorizado ser
viços de necessidade comprovada e nessa orienta

. ~ão nos manteremos: até que esteJam concluídas 
as numerosas· obras paralizadas ou não termina
d'as que se espatham por todo o território mineiro. 

Abaixo relacionaremos, discriminadamente, 
·as várias tarefas. levadas a efeito· pe1a S.ecreta
·ria. 

Ediiídos. Públicos 

Tiveram andamento, concluindo-se no perío,.. 
'do correspondente a esta exposição, as seguintes: 
obras de construção propriamente dita, reparos ou 
melhoramentos, realizadas mediante contratos: 

Edifícios escolares - 2.9 Grupo Escolar de 
Caeté; prédio escolar de Maripá, no município 
de Guarará; Grupo Escolar em Morro do Pilar; 
Grupo Escolar em Piedade do Rio Grande; Gru
po Escolar em São João Batista do Glória; Gru
po Escolar em Guia Lopes (muros); Grupo Es
colar em Guarará (instalação sanitária); Grupo 
Escolar em Inhapim (aumento de salas e galpão
cantina) . 

Edifícios de magistratura - Foruns de Ibi
raci e Manhumirim. 

No m esmo período, tiveram prosseguimento. 
·as seguintes obras: 
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Ediíícios escolares - Prédio escolar de Ita
peva, no município de Camanducaia (4 salas); 

:2.9 Grupo Escolar de 1Guapé; Grupo Escolar Frei 
Francisco, em Malacacheta (6 salas); grupo esco
lar em :Monte Sião (6 salas); grupo escolar em 
Turmalina (6 salas); Grupo Escolar Antônio Tôr
res, em Bambuí (aumento de 2 salas); grupo es
colar em Coronel Fabrieiano (6 salas); grupo es
colar em Felixlund!a (seis salas); grupo escolar 
em Guaraclaba (seis salas); grupo escolar em 
ltanhomi (seis salas); 2.Q :Grupo Escolar de .Je
·quitibá (quatro salas); Grupo Escolar Cláudio 
Manoel, no município de Poté (aumento de duas 
salas); :Grupo Escolar de Angaturama, no muni

~ cípio de Recreio (duas salas); grupo escolar em 
Tumirítinga (quatro salas); 2.9 Grupo Escolar 
de Alfenas (8 salas); prédio escolar de Santa 
"Luzia, no município de Cascalho Rico (quatro sa
las); grupo escolar em Coimbra (seis salas); 2.11 

Grupo Escalai' de Dores do Campo (seis salas); 
Grupo Escolar -de Matias Cardoso, no município 
de Manga (quatro salas); Grupo Escolar de Ba
·daró, no município de Minas Novas (três salas); 
'Grupo Escolar de Mesquita (seis salas); grupo 
escolar em Morro do Pilar (seis salas); Grupo Es
colar da Associação de São José, no município de 
Nova Era (seis salas); grupo escolar em Prati
nha (quatro salas); 2.Q Grupo Escolar de Palma 
·(seis salas); prédio 'escolar de Cachoeira Alegre, 
no município de Palma (quatro salas); grupo es
colar em São João Batista do Glória (seis salas); 
grupo escolar em Unaí (seis salas); grupo esco
lar em Virgínia (seis salas); grupo escolar em Pie
dade do Paraopeba; Grupo Escolar João Monle
vadc, em Caeté (seis salas); Grupo Escolar de 
Grupiara, no município de Estrêla do Sul (quatro 
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salas) ; prédio escolar de Catuni, no mumc1p10 
de Grão Mogol (duas salas) ; 2.9 grupo escolar em 
Itabirito (cinco salas) ; Grupo Escolar de Veadi
nho, no município de Inhapim (três salas); Gru
po Escolar de Nepomuceno (cinco salas); Grupo 
Escolar de Simplício, em Além Paraíba (duas sa
las); prédio escolar de Bonfim, no município de 
Barra Longa (três salas) ; grupo escolar em Cris
tais; gn po escolar em Centralina; prédio escolar 
<lc Santa Cruz, no município de Guaranésia (duas 
salas); Grupo Escolar de Maripá, no m1 nicípio 
de Guarará (quatro salas); 2.Q Grupo Escolar de 
Guaxupé; grupo escolar em Natércia (quatro c:;a
las); grupo escolar em Piedade do Rio Grande 
(quatro salas); grupo escolar em Toledo (quatro 
salas); grupo escolar ·em ALTua Boa (seis salas); 
grupo escolar em Bom Jardim de Minas (sejs sa
las); grupo escolar em Capinópolis (seis sàlas); 
grupo escolar em Coluna (cinco salas); grupo ·es
colar em CrucHândia; Grupo Escolar Ant'nio Va
ladares, em Divinópolis (nove salas); prédio es
colar de Barra, no município de Delfim Moreira 
(duas salas); p ·édio escolar de Burarama, em 
Francisco Sú; escola normal em São Gonçalo do 
Sapucai; prédio escolar de Taquaraçu, no m m ·
cípio de Caeté (quatro salas); grupo escolar em 
Santo Antônio do Grama (seis salas); prédio <'S

colar de Pirapama, no mt nici.njo de Muriaé (< UGS 

salas); grupo escolar em São Mi~uel do Anta (. cjs 
salns); grnpo escolar em Silvianópolis (oito <>a
las); grupo escolar em Vúrzen a Palma (seis 
sala <;); Gru'1o Fscolnr Vli 1l~: .. m~ C1 m·c~lilL em C·w
mo oo Pnrnnaíbn; g ·npo cscolnr c, 1 fr(, Pnrdo 
de Mi as (aumento de duas sab s); gri1po c<>co
lar em Baependi (muros de vN n.cão, arrimo c 
calçamento do . pátio); grupo escolar em 'irgcm 
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.da Lapa (muros); grupo escolar em Inhapim 
(aumento de duas salas-cantina); grupo escolar 
em Vespasiano (aumento de 2 salas e galpão-can
tina); grupo escolar em Montes Claros (galpão
cantina); Grupo Escolar Trajano Procópio, em 
Santa Maria do ltabira (muros); Colégio Esta
dual de Belo Horizonte (obras complementares); 
grupo escolar em São João Nepomuceno (galpão
cantina). 

Edifícios de magistratura - Fóruns de Ara
çuai, Araxá, Bambuí, Campos Gerais, Carmo do 
Paranaíba, Paraguaçu, Sacramento, São João Ne
pomuceno, Nova Era, Pedralva, São Francisco, 
Andrelândia, Aimorés, Ponte Nova; cadeias de 
Corinto, IManhumirim, Conceição do Mato Den
tro, Alterosa, Fama, lbiraci, Taiobeiras, Andre
lândia, SHvianópolis. 

Edifícios de· saúde pública - Pôsto de Higie
ne de Campanha; Centro de Estudos de Molés
tia de Chagas, de Bambuí (acréscimo); Hospi
tal Psiquiátrico, de Montes Claros; Pôsto de In
seminação Artificial, de São Gonçalo do Supu
caí; Hospital do Câncer, de Belo Horizonte; Pôs
to de Higiene, de Machado; Pôs to de Higiene, de 
São João Nepomuceno; Pôsto de Higiene e Pue
ricultura, de J esuânia. 

Diversos - Imprensa Oficial (reconstrução 
de dependências). 

Tiveram andamento, concluindo-se em 1957, 
as seguintes obras de construção propriamente 
dita, reparos ou melhoramentos, realizadas por 
administração direta da Secretaria: 

Edifícios de magistratura -- Forum de Sete 
Lagoas. 
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Diversos - Dispensário Regional da Lepra, 
de Juiz de Fora; Casa de Correção, de Belo Ho
rizonte (construção de 10 celas). 

No mesmo período, também, por administra
ção direta, tiveram andamento as seguintes: 

Edifícios escolares - Ginásio de Barbacena; 
grupo escolar em Faria Lemos (seis salas); 2.~ 

Grupo Escolar de Mirai (cinco salas); 1Grupo Es
colar de São João da Chapada, no município de 
Diamantina (três salas); Grupo Escolar de Ria
cho Fundo, em Jaboticatubas (duas salas); Gru
po Escolar de Piraguara, no município de Piran
ga (quatro salas); Grupo Escolar de São Gonça
lo do Rio Abaixo, no município de Santa Bárbara 
(quatro salas); prédio escolar de Telha, no mu
nicípio de Sêrro (quatro salas e muros); Grupo 
Escolar de Medeiros, no município de Bambuí 
(cinco salas); prédio escolar de Mendanha , no 
município de Diamantina (quatro salas); grupo 
escolar, em Destêrro de Entre <Rios; Grupo Esco
lar de Chalet, no município de Lajinha (quntro 
salas); >Grupo Escolar de Guimarânia, no muni
cípio de Patos de Minas (quatro salas); grupo es
colar, em Raposos (oito salas); escola normal, 
em Paracatu; Grupo Escolar Lia Salgado, em 
Araxá; Grupo Escolar São Cândido, em Caratin
ga; 'Grupo Escolar de Ubaporanga, em Caratin
ga (aumento de duas salas); prédio escolar de 
Santo Antônio de Pirapetinga, no município de 
Piranga (três salas); grupo escolar, em Patrocí
nio do Muriaé (seis salas); prédio escolar de En
tre Fôlhas, no município de Caratinga( aumen
to de duas salas) ; prédio escolar de Rubilita, no 
município de Salinas (seis salas); Grupo Esco
lar Coronel José Batista, em Itabira; prédio es-
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colar .de Sete Cachoeiras, no mumc1p10 de Fer
ros (duas salas); 2.9 grupo escolar, de Recreio 
(seis salas); Grupo Escolar Coronel Carneiro Ju
nior, em Itajubá (obras de consolidação e outros 
melhoramentos); Grupo Escolar Francisco Ber
nardino, em Juiz de Fora (melhoramentos); gi
násio, em Teófilo Otoni (muros); escola normal, 
em Visconde do Rio Branco (muros de frente); 
grupo escolar, em Capim Branco (muros); gru
po escolar, em Cláudio (muros e esgotos); pré
dio escolar de Imbé, no município de Caratin
ga (aumento de duas salas); Grupo Escolar Pe
dro Paz, em Lima Duarte (aumento de duas sa
las); Grupo Escolar Hermantina Beraldo, em Pou
so Alegre (rêde de esgôto) ; Grupo Escolar Afon
so Pena, em Santa Bárbara (aumento de cinco Ba 
las, galpão-cantina e modificações) . 

Edifícios de magistratura - Foruns de Mon
tes Claros, Conselheiro Lafaiete, Guanhães, lta
j ubá (reconstrução) , Conselheiro Pena (inclusi
ve muros), São João Nepomuceno, São João del 
Rei (grades de ferro nas janelas do pavimento 
térreo), Sete Lagoas (passeios, muros e aj ardina
mento); cadeias de Pirapora, Sete Lagoas, Jaho
ticatubas (três celas e muros), Santa Rita do Sa
pucaí, Ubú (três celas), Pôsto Policial ele Argiri
ta, no m unicípio ele Leopoldina. 

Edifícios de saúde pílblica - - Colônia São 
Francisco de Assis, em Bambuí (pavilhão para 
crianças); Colônia Santa Isabel, em Betim (cons
trução de três casas para vigia); adaptação do 
prédio da cadeia para o Hospital de Clínicas da 
Faculdade < e Medicina, em Uberaba; Pôs to de Hi
giene, em Virgem da Lapa; Centro ele Saúde, em 
Viçosa; Sanatório João Penido, em Juiz de Fora 



- 260 - ··· 

(casa de fôrça); Centro de Saúde, em Poços de· 
Caldas (obras complementares). 

Diversos - Incubadeira, em Betim (residên-· 
cia para porteiro e dois quartos); adaptação rle 
armazém para Fábrica de óleo e Beneficiamento 
de Algodão, em Guaxupé; Estação Experimental, 
em Sete Lagoas (reconstrução e construção de di
versas dependências); Pngadoria (construção de 
galpão e arquivo); Assembléia Legislativa (adap
tação c acréscimo do antigo edifício onde funcio
nava o Qepartamento Estadual de Estatística); 
Imprensa Oficial (dependências para a impres
sora Marinoni); Delegacias do 1.? c do 4.? Distri
tos Policiais, Maternidade para Porcas. 

Em colaboração com a Polícia Militar, tive
ram andamento para conclusão as seguintes obras 
de construção pràpriamente dita, acréscimos ou 
melhoramentos: 

Batalhão de 'Guardà (reforma da instalação· 
elétrica), em Belo Horizonte; Quartel do 8.9 B .I., 
em J~avras (construção de 1 pavilhuo para a Com
panhia, e 1 salão para reuniões e flepend E~ncia~); 
Quartel, em Divinópolis (construção de reserva
tóTio de ágnfl); Quarte1 do 4.? B.l., em Ober <'lha 
(esgôto); Quartel do 2.? B.I., em .Jniz de Fora 
(pintura); Quartel do 6.9 B. I., 'em Governador 
Valadares (terraplenagem). 

Tiveram prosseguimento as seguintes: 

Quartel destinado ao Batalhão de Guarda,. 
em Belo Horizonte; Quartel, em Divinópolis (pa
vilhão para rancho e reservatório de água, de ve
dação e esgôto); Quartel do 6.9 B. I., em 'Gover
nador Valadares; Quartel do 9.9 B.I. , em Bar
bacena. 
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Pontes 

Ficou concluída em 1957 a construção das 
seguintes pontes: 

Ponte sôbre o ·Córrego das Pombas, na es
trada Barbacena - Lagoa Dourada, no municí
pio de Barbacena; ponte sôbre o Rio São Pedro, 
na estrada Cássia - Pratápolis, no município de 
São Sebastião do Paraíso; ponte sôbre o Córrego 
Anta Podre, na estrada Joaíma - Rio - Bahia, 
na vila de Santana, no município ele Itinga; pon
te sôbre o Córrego Grande, em Santa Rita da Es
trêla, no município de Estrêla do Sul; ponte sô
bre o Rio Carangola, na estrada Tombos - Fa
ria Lemos, no município de Tombos; ponte sôbre 
o Rio Lambari, denominada "Cachoeira dos Pai
vas", no município de Itapecerica; ponte sôbre o 
Rio Carinhanha, na estrada Manga - São Gon
çalo - Côco, no município de Manga; ·ponte sô
hre o Rio do Peixe, em Valadares, no município 
de Lima Duarte (construção da v;1riante f' pon
tilhões); ·ponte sôbre o Rio Piracicaba, em Coro
nel Fabriciano; ponte sôbre o Córrego Gnariba, 
no município de São Francisco; ponte sôbre o 
Rio Paranaíba, na estrada Rio Paranaíba - Car
mo do Paranaíba, no município de Rio Paranaí
ba; ponte sôbre o Rio Piracicaba, em Antônio 
Dias; ponte sôbrc o Rio Santa Quitéria, na estra
da Carmo - Conceição qa Paraíba, no municí
pio de Carmo do Rio Claro; ponte sôbre o Rio 
Mucurí, na estrada que liga Minas ao Espírito 
Santo, na cidade de Nanuque; ponte sôbre o Hio 
Grande, em Pôrto Olímpio, no município de Cam
po Belo (atêrro de acesso); ponte sôbre o Ribei
rão Lontra, na estrada Santos Dumont - Ara-
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citaba, no município de Mercês; ponte sôbre o 
Rio Verde, no local denominado "Ribeirão", no· 
município de Conceição do Rio Verde. 

No mesmo período, estiveram em andamen
to obras de construção propriamente dita ou de 
reparos nas seguintes pontes: 

Ponte sôbre o Rio Paraopeba, no Pôrto da Ca
choeira, entre Felixlândia e Pompéu, no municí
pio de Felixlândia; ponte sôbre o Rio Glória, no 
Distrito de Itamomori, no município de Muriaé ;. 
ponte sôbrc o Rio Sctubinha, no Distrito de Setu
binha, no município de Malacacheta; ponte sôbre 
o Rio Verde, no local denominado "Ribeirão", no 
munidpio de Conceição do Rio Verde; ponte sô
bre o Ribeirão Vai-c-Volta, na Vila de Piraguara, 
na estrada Lafaiete- Piranga, no município àc 
Piranga; ponte sôbre o Hio Carangola, na estra
da Tombos - Faria Lemos, no município de Tom
bos; ponte sôbre o Hio São José na Rua Benedito 
Quintino, no município ·de Jaboticatubas ; ponte 
sôbre o Ribeirão Caridade, na estrada Oliveira 
- Santo Antônio, no município de Olitveira; pon
te sôbre o Rio Mucuri, na estrada que liga o dis
trito de Pavão à Rio - Bahia, no município de 
Teófilo Otoni; ponte sôbre o Ribeirão dos Vea
dos, na estrada Dores do Indaiá - Abaeté, no 
município de Dores do Indaiá; ponte sôbrc o Ri
beirão Cantagalo, na estrada Jeceaba - Entre 
Rios de Minas, no município de Jeceaba; ponte 
sôbre o Rio Prêto, no lugar denominado "Souza",. 
no município de Bocaina de Minas; ponte metá
lica sôbre o Rio Chapotó, na cidade de Visconde 
do Rio Branco, na saída para o campo de avia
ção; ponte sôbre o Córrego Extrema, na estra
da Terra Vermelha - Bananal, no município de 



Salinas; ponte sôbre o Rio Piranga, em Pôrto Fir
me, no município de Piranga; ponte sôbre o Rio 
Tranqueiras, na estrada Peçanha - Governador 
Valadares, no município de Coroaci; ponte sôbre 
o Rio Sapucaí, na Rua Maria Carneiro, em Ila
jubá; ponte sôbre o Ribeirão Barra Mansa, na 
estrada Arcos - Formiga; ponte sôbre o Rio Pi
racicaba, em Antônio Dias (estrada de Qcesso) ; 
ponte de concreto sôbre o Rio Sapuct í, no Pôrto 
das Amoras, (atêrro de acesso); ponte sôbrc o 
Córrego do Ouro, no distrito de Pedra Grande; 
ponte sôbre o Hio São João, na Trnvcs:;a São 
João Coutinho, no município de Caratingn; po:-1te 
sôbre o Rio Caratinga, na Avenida Be:Jcdito Vc.
ladares, em Caratinga ; ponte sôbre o Hio Itinj a , 
na estrada Comercinho - Amparo do Sítio; poli
te sôbre o Córrego Salôbro, na estrada Senhora 
da Glória - Santo Hipólito, no município de Co
rinto; ponte sôbrc o nio das Velhas, em Nossa 
Senhora da Glória, no município de Corinto 
(atêrro); ponte sôhre o Rio Caratinga, ligando 
Caratinga a Entre Fôlhas; ponte sôbre o Hio Ma
finada, na estrada Coluna - Itamarandiba, no 
município ·de Coluna; ponte sôhre o Hio das Ve
lhas, em Nossa Senhora da Glória, na estrada 
Curvelo - Diamantina. no município de Curvo
lo (estrada de acesso) ; ponte sôbre o Rio das V t:. 
lhas, em Nossa Senhora da Glória, em Monjolos, 
no município de Diamantina; ponte sôbre o Rio 
Santo Antônio, na estrada Bambuí - Araxá, no 
município de Guia Lopes ; ponte sôbre o Ribeirão 
Taquaral, na estrada 1Guanhães - Santa Maria 
do Itabira, no distrito de Dores de Gua
nhães, no mumc1p10 de Guanhães; ponte 
sôbre o Rio Paraopeha, na estrada João Ribei-· 
ro - Belo Horizonte, em Jeceaba, no município 
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de João Ribeiro; ponte sôbre o Ribeirão da Mata, 
na divisa dos municípios de Santa Luzia e La
goa Santa; ponte de concreto sôbre o Rio Novo, 
ein Rio Nov.o; ponte sôbre o Rio Vieira, na Rua 
do Orfanato, em Montes Claros; po.rite sôbre o 
Rio Capivari, na estrada que liga a cidade à esta
ção de Queixada, passando ·pelo povoado de In
daiá ou Baixa Quente, no município de Minas No
vas; ponte sôbre o Ribeirão da Mata, em Mato
zinhos (construção de atêrro de acesso); ponte 
sôbre o Ribeirão S5o Pedro, na estrada Paracatu 
- Unaí, no município de Paracatu; ponte sôbre o 
Ribeirão do Carmo, em ;\caiaca, no município 
de Mariana; ponte sôbre o Rio Jequitibá, entre· 
Presidente Soares e Manhumirim; ponte :oôbre o 
Hio Fundão, no distrito de Pnssagcm, no muni
cípio de Santa Maria do Itahjra; ponte sôbrc o 
Rio Salinas, na sede ·da vila de Rubilita, no mu
nicípio de Salinas; ponte sôbre o Rio Casca, na 
estrada Viçosa - São Miguel do .Tequeri, em Mu
queca, no município de São Miguel; ponte de ma
deira sôbre o Rio Suo Dorninaos, em Virgem da 
Lapa; ponte sôbre o Rio Pacuí, na estrada Montes 
Claros - Cora~;ão de Jesns, no município de 
Montes Claros; ponte sôbre o Rio Piracicaba, no 
município de Nova Era; ponte sôhre o Córrego 
Ventura, na estrada que liga Santa B~1rbara a 
Rio Piracicaba, no m1micípio de Santa Bár )ara; 
ponte sôbre o nio Lambari, denominada "Ponte 
Preta", entre Cristina e Olímpio Noronha; ponte 
sôbre o Córrego Bambé, no município de Marti
nho Campos; ponte sôbre o Rio das Velhas, na 
Vila de São Bartolomeu, no município de Ouro 
Prêto; ponte sôbre o H.io Piracicaba, denomina
da "Saraiva", na estrada Piracicaba - São Do
mingos do Prata, no município de São Domin-
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gos do Prata; ponte sôbre o Rio Pirapetinga, na 
estrada Piranga - Pôrto Firme, no município 
de Piranga; ponte sôbre o Rio Piranga, deno
minada "Pau Grande", em Catas Altas da No
ruega, entre Conselheiro Lafaiete e Rio Espera, 
no município de Rio Espera; ponte sôbre o Rio 
Guanhães, na estrada Sêrro - Sabinópolis, de
nominada "Governador Valadares", no município 
,de Sabinópolis; ponte sôbre o Rio Sapucaí, em 
Paredes, na estrada Sapucaí - Machado, no mu
nicípio de São Gonçalo do Sapucaí. 

O Departamento Geográfico desenvolveu 
normalmente as suas atividades, no ano findo, 
apresentando um bom índice de r esultados, de 
que, a seguir, damos uma síntese : 

Geografia - - Concluindo o desenho do:> nm~ 
nicípios criados pela última divisão administra
tiva e territorial, para o qüinqüênio 195tl-l958, 
foram elaborados os mapas das seguintes unida
des : Antônio Dias, Aguas Formosas, Barbacena, 
Boa Esperança, Bueno Brandão, Buenópolis, Ca
petinga, Curvelo, Carmo de Minas, Conceição do 
Ma to Dentro, Conselheiro Laf· ietc, Campo Pio
rido, Campanha, Conceição das Alagoas, Capeli
nha, Carlos Chagus, Caratinga, Entre Rios de 
Minas, Extrema, Eugenópolis, Itambacuri, Ha~ 

marandiba, Manga, Manhumirim, Matias Barbo
sa, Mercês, Malacacheta, Oliveira For tes, Pcdral
va, Pains, Passa Quatro, Rio Esper·a, Hio Pardo 
de Minas, Rio Paranaíba, Rio Vermelho, Hecreio, 
São Tomás de Aquino, São Gotardo, São João 
do Paraíso, Uberaha, Unaí, Visconde do Rio 
Branco e Veríssimo . Para a execução dêsses tra-
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balhos, fizeram-se reduções c ampliações ao 
pantógrafo, cxtraírai]1-Be cópias de borrões da 
fôlha da carta e consultaram-se mapas de cam~ 
po, além da utilização de serviços de r evisão de 
levantamentos topográficos, para esclarecimentos 
de trechos de linhas divisórias . 

Por outro lado, corrigiu-se a nova tira
gem dos mapas do Estado, que veio com erros 
de nomenclatura e outras deficiências, fêz-se a 
revisão das fichas de cadastro das descrições de 
linhas demarcatórias entre os quatrocentos e 
oitenta e cinco municípios e respectivos distri
tos c calcularam-se as coordenadas geográficas 
c as declinações magnéticas de várias cidades. 
A Seção de Estudos Geográficos planejou c con
feccionou mapas de distribuição da populaçHo, 
de distribuição do r ebanho pelas zonas geográ~ 
ficas; de tipos de clima; reduziu e desenhou os 
mapas hipsométricos e geológico ; prosseguiu na 
organização do arquivo corográfico municipal; 
colaborou com o "Boletim Mineiro de Geogmfia", 
através de estudos especiais de geografia urba
na, sôbre a Cidade Industrial, e de geografia 
astronômica, sôbre eclipse do sol. 

Cartografia e Desenho - Foi recebida, das 
oficinas gráficas do I. B. G. E., a novn. Carta 
Geral -do Estado, na escnla de 1:1.000 .000. 
Trata-se de trabalho de caracterí.sticas excepcio
nais, inteiramente novo, e que ocupou, por mais 
de dois anos, grande parte do pessoal da Carto
grafia. Aliivaram-sc as tarefas das fôlhas de 
Guapé e Divinópolis, que se encontram em fase 
de impressão; das fôlhas de Passos e Itahira , cujo 
desenho definitivo está sendo concluído; das Iô
lhas de Monte Santo de Minas e Lagoa da Prata, 
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que já se acham em condições de serem envia~ 
das à impressão; <.las plantas cadastrais de Cara
tinga e Belo Horizonte, a primeira concluída e a 
última apenas iniciada. 

Geodésia e Acrofotogrametria - Os traba
lhos da Divisão não puderam ter desenvolvi
mento normal, em 1957, pela falta de dados de 
campo para apoio terrestre .e de material foto
gráfico para a confecção de dispositivos . A sua 
atividade ficou reduzida, assim, a colaborar 
com o Conselho Nacional de Geografia nos trn-

. balhos geodésicos que vêm sendo executa dos em 
Minas Gerais. 

Operações Tares trcs - Conch ~ra m-se os 
trabalho:· de campo parn n. clrll;ol'O.\ão <la !.'ôlbn 
de Araguari , o;, qt:Dis se ~'st ' nderarn por cê ·ca 
de seis mc;~es, 1,ado o ~cu volume e complcxi<bdc. 
As tarefas executadas consistiram no cálculo da 
rêde de triangulação principal, cálculo das coül·de
nadas dos vértices e - o que exigiu rr: ais - , cál
culos para determinação do::; pontos fixados no 
terreno. Realizaram-se os trabalho:> con plcm.ell
tares para a confecção das fôlhas (!c Cm·a tin~~8 
c Montes Claros, ao mesmo tempo que se procede 
à medição da base topográfica para início da 
planta cadastral de . Barbacena. 

Merece destaque, entre as ati'vidades do 
Departamento, durante o ano findo, a as
sinatura de convemo com São Paulo, para 
a fixação definitiva dos limites mineiros com 
aquêle Estado. Há anos que vinha sendo discutida 
n questão sem que se chegasse a um r esultado 
ohj etivo, com referência à fixação da j nrisdição 
sôbre as ilhas existentes no Rio Grande, no trecho 
compreendido entre a foz do Rio Canoas e a 
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confluência do Rio Paranaíba. Optando pelo 
critério de maior proximidade de cada margem, 
o convênio ratificou o acôrdo firmado 'ao tempo 
em que se debateu o assunto pela primeira vez. 
Das 178 unidades existentes, 94 foram incorpo
radas ao nosso território. 



ORDEM SOCIAL 

A rápida transformação que, sob o impacto. 
de novas condições econômicas, experimenta o 
Estado, vem impondo ao poder público um des
dobramento contínuo de atividades. Estimulan
do êle próprio êsse processo de desenvolvimen
to, preocupa-se, por outro lado, em eliminar· 
os fatôres de perturbação e desajustamento, para 
permitir que a evolução social se faça sem abalos 
e sem a quebra dos valores tradicionais em que 
assenta a nossa vida coletiva. 

Empenhado em manter um clima inalterável 
de tranqüilidade, de liberdade e de trabalho, es
força-se o Govêrno para atingir e consolidar êsse 
objetivo, em aparelhar aquêles setores da admi
nistração que mais .de perto dizem respeito à ga
rantia da -ordem social. 

Estão nesse caso os serviços compreendido::; 
na órbita administrativa das Secretarias de Es-· 
tado dos Negócios do Interior, da Segurança Pú
blica e da Polícia Militar. Tôdas essas r eparti
ções estão sendo submetidas a amplo e funda
mental programa de remodelação. Os serviços 
policiais, melhor equipados, se modernizam para 
que possatn exercer com eficiência a sua fun ção 
no estrito benefício da ordem democrática 
A luta contra a criminalidade e contra ou
tros fatôres emergentes de disjunção social ga
nha, por igual, maior substância, mediante o vas-
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lo esquema de reformas c ampliações que se exe
cutam, seja no sistema penitenciário como nas 
instituições públicas destinadas à assistência ao 
menor abandonado. Dinamiza-se, por outro lado, 
o regime de cooperação técnica voluntária entre 
o Estado e as administrações municipais, com o 
objetivo de canalizar em maior volume para o 
interior os elementos essenciais do confôrto urba
nístico moderno. 

O ano de 1957 foi particularmente fecundo em 
resultados naqueles setores administrativos. Os 
dados adiante expostos dão a medida do ex
traordinário trabalho feito nesse sentido, ao mes
mo tempo que acenam com a certeza de que fo
ram postos em perspectivas auspiciosa de equacio
namento próximo, relevantes problemas, que há 
muito preocupam a administração estadual. 

Sctrretaria do interior 

O desmembrnmenlo da antlga Chefia de Po
lícia, transformada em .Secretaria da Se
gurança Pública, permitiu à Secretaria do Inte
rior dedicar-se com mais amplitude às tarefas 
administrativas que lhe são pertinentes. Sem 
perder embora a stw carnctcr.ística e~>pecificu de 
pasta política, pôde, assim, aquel~ Secretaria de 
Estado concentrar 1.mn:; atividades em três scrorcs 
búsico::J de sua cvmp<.:lêacin, a saber: a) coope
ração técnica com os n unici pios; b) im >lantação 
do novo sislcma unificado de assistência pública 
a menores; c) reforma c ampliação do sistema 
penal. 
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(C . A . 1' . E . r• .. ) 

Instmüda pekt Lei 11 .'1 1.:125, de 31 de dezem
bro de 1 :;5G, com a finalidade de auxiliar os mu
uidpio~ na :)0 ução de seus p.roi;lcmas búskos de 
saucameuto e urbanis.mo, H Comissão Coordena
do1·a de Ajuda Técnica aos Municípios (C. A . T.
E. C. ) demonstrou, já no primeiro ano de 
seu funcionamento, o alcance e a oportunidade 
de sua criação. Inspirou a iniciativa a necessi
dnde de sc1: h1dl1tndn aos I!lll nkipios, por todos 
os modos, a obicll~ ll0 de rec:1rsos necessários ú so
luçuo de :;e~;·; prr;L:cm :1s. Para ê. se fim, a 
C.A.T.E.C. as:;;i~'tc os mm1i.d pios, seja cooperando 
na elabor~\ção de projetos, plantas, plnnos dire
tores de obras, s<-: • ~'giDdo junto das rcpartiç6es 
e órgãos federa is c nutúrquicos para a liberação 
rápida de vcrhas e auxílios, ou ~lind a interferindo 
jun to o. e~;t<1bcledmenios <1 créditos para a 
pronta assinatun de contratos de financiamento, 
preparando os respectivos processos. 

Mediante dols importantes pro jelos, celebr a
dos em meado1; do ano, respectivamente com o 
Serviço Especial d~ Saúde Pública (S.E.S.P .) c 
com o Departamento Nacional de Endemias Ru
rais. vários municípios iá estão com seus ser
viços de abastecimento d'água em andamento, ao 
passo que mais d·~ uma centena de outros se encon
tram com êsses serviços em fa se de elaboração 
de projetos. Deve ser assinalado que o Govêrno 
tem evitado ns soluções provisórias de simples 
emergência, preferindo realizar serviços de alto 
padrão técnico, que assegurem o abastecimento 
de úuuu nos municínios com ])l'Cvlsfio l>:n·u o ,, -

crescimento natural das respectivas populações. 



No desdobramento de suas atividades, a 
C.A.T .E .C . já entrou, por outro lado, em en
tendimento com todos os órgãos federais que 
aplicam recursos em nosso Estado, colaborando 
pcn·a que os serviços a cargo dos mesmos tenham 
execução imedia ta c promovendo, quando ncces
sú rio, a coooperação do Estado. 

Graças a essa ação vigilante e face ús pron
tas providências tomadas pelo Govêmo do Es
tado junto do Senhor Presidente da Hepública, 
foi possível liberar-se, no ano passado, verbas 
federais da ordem de Cr$ 177. 591. 660,00, que 
haviam sido levadas ao plano de compressão 
de despesas, verbas essas que, em sua imensa 
maioria, se destinavam a ligações intermunici
pais, de indiscutível importância para o desen
volvimento do sistema rodoviário do Estado. 

Foi indicada ainda às r epartições federais 
a necessidade de ser em auxiliadas as estúncias 
hidrominerais, não só pelo patrimônio que re
presentam, como pelo r elê,vo social como centros 
de cura e turismo. Em conseqüência dessas 
providências, firmou-se um convênio com o Mi
nistério da Saúde, para a movimentação de uma 
verba de Cr$ 2.500.000,00 e a elaboração de pro je
tos e obras complementares nas estúncü1s de 
Arnxá, Caxamlm, Cambmtuira, Caldas, Patrocí
nio, São Loure 1ço, Lambari, Tiradentes, Poços 
de Caldas c Jaeut.in!i< . , , 

RclativamcHle a Lamhari, foi também fir
mado com o Ministério da Agricultura outro 
convêuio, no valor de Cr:P 'j .160 . 000,00, para o 
reaparelhm cnlo da '' fonte<;, segundo pl'ojeto a 
ser imediatamente executJ;~<..lo pelo Corpo de Ser
viço Auxiliar da Polícia Militar. Poços de C~üdas, 
por s m vez, fo i beneficiada ai nda com dois outros 
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convemos, firmados com a cooperação da 
C.A.T.E .C.: um de Cr$ 1.000 .000,00 Para a 
construção da Santa Ca~a loca l e outro de Cr$ .. 
1 . 500. 000,00, destinado ao serviço de abasteci
mento (l'água . 

Cumpre esclarecer que, para a solução de 
seus problemas de saneamcnio, numerosos muni
cípios contam com a possibilidade de obter re
cursos através de órgãos federais , incluindo-se 
nesse número os do Vale do São Francisco, as es
tâncias hidrominerais, os municípios situados 
no Polígono das Sêcas, os que apresentam 
índices de esquitossomose que recomendem 
uma atenção especial, e, finalmente , aquêles pa
ra os quais hajam sido consignadas verhas orça
mentárias especialmente destinadas . 

Essa variedade de situações., que interferem 
<'m seu campo de competência, obriga a . . .. . . 
C.A.T.E.C. a um desdobra mento de esforços, aos 
quais se devem somar os desenvolvidos em 
favor dos municípios que não figuram clll nenhu
ma das categorias acima expostas e para os quais 
a solução dos problemas de saneamento básico 
r eside, ·principalmente, nn ohtençfio do financia
mento. 

Vale acentuar que, de conformidade com a 
legislação federnl, tem a Comissão do Vale do 
São Francisco concedido, através da C.A.T.E.C., 
que prepara os respectivos processos, emprésti
mos até Cr$ 3 .000 .000,00 aos municípios que já 
tenham elaborado projeto de água, mediante a 
garantia até 50% da quota-parte municipal do 
impôs to de renda. 108 municípios mineiros do 
V ale do São Francisco já estão sendo beneficiados 
por aquela autarquia federal, a qual empregou 
até aqui, em nosso Estado, para a elaboração 
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de projetos e execução de scrvitos dr.. ah:t ;t ~.-d-
mcnto d'úgua, a importância de Cr$ .. . ...... . 
53. 300 .000,00. 

Foi, Por oulro lauo, pr·ov.i.denciado financia
mento, para o mesmo .fim, mediante conít'<t (os 
assinados entre estabelecimentos de crédi!u · ~1s 
seguintes Prefeituras: 

Dores do Indu'á . . . . . . 
Iguatama ........ . .. . 
Itnguara . . . . . . . . . . 
Entre Rios de Minas .... . . 

C ·"' .l. tp 

:~. 000. OOO,Cü 
2. 000. 000,00 
1. 500. 000,00 
3.000.000,00 

Diversos outros cvntratos de financia eH_!1io 
de igual natureza e objetivo acham-se em fase 
adiantada, ao passo que, com idêntica finalida
de, a C. A . T . E. C. assinou convênios com os se
guintes municípios: 

.MeGquita . . . . . . . . . . 
Snbit'ópoEs .. 
Itapeeerica 

Cr$ 

2. 460 . 000,00 
5 . 807 . 338,00 
1. 200. 000,00 

Em regime de cooperação, à base de cin
qüen ta por cento (:)0%) do ;alor das respectiv:ts 
obras, foram ainda beneficiados com fin ancia
m entos : H i o P<n·do de Min H'>, S . João do Pa ·n íso, 
Iting~1 e Virgluópolis. 

O que mais tem exigido esfôrço, sem que 
ainda se haja solução adequada é a questão de 
financiamento a municípios não incluídos nas 
categorias até aqui examinadas . Trata-se daque-
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les q t e somente poderão executar os serviços de 
san c<1 mento básico mediante a tomada de emprés
timo a longa prazo. 

Nesse sentido, a C.A .T.E.C. tem encami
nhado requerimentos às Caixas Econômicas Fe
deral e Estadual, mas as disponibilidades de uma 
e outra , para tal tipo de empréstimo, têm sido, 
inf('li?mente, muito inferiores ao número e mon
tan tr· (hs solicitações . 

En1 maio do ano passado, ensaiou-se o q ue 
pod ei :i,, ter constituído o primeiro grande passo 
na ~o lução de semelhante problema, atra vés do 
red :~~; eonto, no Banco Nacional de Desenvolvi
m e;lto F conômico, dos contratos de financiarnento 
que ~ l"> Cdxas EconômicRs Federal e Estndual 
h o: wP': :C'm cc l chr~do , !)ara o fim em vista, cmn 
os :m' :; ;cípios . Entretanto, o Decreto n ." 41.446, 
de :~ .·]:' m rdo de 19;)7, que reguln menton tal r e
d.e~cun to, a t~sim como as "Instruções" que servi
ran lc complemen to ao m esmo, cr iaram tama
nha série de exigências, que a sua aplicação tor
nou-se pràticamente impossível. Bastn dizer 
qu:_•, (~ J tre outras garantias exigidas pelo Banco 
d '' n .. ,R nvo1vimento Econômico, deve o muni
eí i; :., ,,fi'1'CCf'l' r> aval do Estado, ato que o Exe
cv tí~·o somente pode praticar mediante autoriza
c:: f:•, ·.:•)r;cial <b ,11 ':~: í'f!'.];l{~i: l JA'r(slntiv a. O assun
to , contudo, continua merecendo estudo (h padc 
do~; ,)rg8os t{'cnicos, esperando-se encontr e boa 
acolhida do Govêrno da União, que já Inanifes
totl o dese jo de adota r uma solução consentânca. 

Todo êsse volume de atividades, em seu pri
nl~~ i.ro ano de funcionamento, patenteia o ncêr to 
e a oportunidade da . criação da C. A. T . E . C ., 
cemo ó ·gão essencia lmen te dinâmico e plúst lco 
votado especialmente a a~1xiliar os mun icípios 
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no ClfUacionamento de suas questões fundamen
tais de saneamento e urbanismo. Antes, por falta 
de órgão dessa natureza, vultosos eram os crédi
tos consignados a Minas Gerais que caducavam , 
cada ano, •por falta de assistência permanente 
junto às repartições federais incumbidas de· 
seu emprêgo. O êxito revelado nesse sentido 
pela experiência da C. A. T. E. C. veio indicar 
ao Govêrno a conveniência de melhor aparelhá
la para que, em sua atuação subseqüente, seja 
ainda mais eficaz. 

Hoje, cada município mineiro encontra na 
C. A. T. E. C. a sua ficha correspondente, na qual 
se indicam os recursos a êle consignados no or
çamento federal. ~sse levantamento, resul
tado de uma cuidadosa ·pesquisa, representa a 
primeira providência no trabalho que o novo 
órgão irá desenvolver em favor do Estado, e, 
especialmente, dos municípios, à semelhança do 
que, em escala plenamen te satisfatória , fêz du
rant<; o exercício de 1957. 

Departamento de Assistência aos Municípios 

Deixando embora à C. A. T . E. C.. a parte 
dinâmica da cooperação com as m unicipalida
des, nem por isto deixou de ser relevante a 
atuação do Hepartamento de Assistência aos Mu
nicípios, no desempenho de outra ordem de ajuda 
técnica, igualmente imprescindível às adminis
trações municipais. 

Nada menos de 468 dos t185 municípios exis
tentes no Estado foram ajudados durante o ano· 
pelo Departamento, mediante as seguintes moda
lidades de assistência técnica: 
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Pelo Serviço de Contabilidade 351 municípios 
Pelo Serviço de Legislação 386 municípios 
Pelo Serviço de Organização c Assistência 154 municípios 
Pelo Serviço de Urbanismo e Assistência 2G municípios 

Passaram, assim, pelo D. A. M., recebendo 
pareceres e conclusão, os seguintes processos de 
assistência técnica solicitada pelas Prefeituras 
Municipais: 

Serviço de Contabilidade . . . . . . . . . . 
Serviço de Legislação . . . . . . . . . . 
Serviço de Organização e Assistência 
Serviço de Urbanismo e Saneamento 

Total .............. . .. . 

3 .864 
417 
154 

45 

T.48õ 

A assistência prestada pelo Serviço de Conta
bilidade constou do exame de balancetes, de 
prestações de contas de Prefeitos, de respostas 
·a consultas sôbre contabilização em geral, de pe
didos de certidões, de exames de orçamentos, etc. 
O Serviço de Legislação respondeu a 268 consul
tas jurídicas e administrativas. O Serviço de Or
ganização e Assistência, por intermédio da Seção 
de Economia, fêz estudos econômico-financeiros 
para 55 municípios, a saber: 

Para ahastecimento d'úgua .. 
Para serviço de eletricidade . • . . 
Para calçamento . . . . 
Para matadouro ..... . 
Para mercado . . . . . . . . 
Para aquisição de trator . . . . • • 
Para aquisição de outras máquinas 

31 
12 

2 
2 
2 
3 
3 

A Seção de Assistência do S. O. A., por sua 
vez, 99 relatórios de interêsse de 80 municípios. 
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O Serviço de Urbanismo e Saneamento ela
borou 39 projetos completos de obras básicas 
para 26 municípios c, além disto, projetou os edi
fícios da Colônia Penal, da Escola Alfredo Pinto, 
da Penitenciária H.cgional, afora plantas de ur
banismo c planos diretores de obras para di
versas cidades . Foram os seguintes os muni
cípios assistidos por êstc Serviço: Aiuruoca, 
Astolfo Dutra, Cnctanópolis, Campanha, Caran
daí, Dclfinópolis, Frutal, üuiriccma, Itapagipe, 
Itapecerica, Itamonte, Itanhandu, João Pinheiro, 
Minduri, Nova Ponte, Oliveira, Piranga, Rio Pi
racicaba, Rio Espera, Santa Bárbara, Senhora 
de Oliveira, São Gonçalo do Sapucaí, Sete La
goas, Muriaé . 

Foi ainda ·prestada assistência técnica a 99 
municípios, para o que se despenderam 3 .000 
diárias. A seção do Patrimônio, por seu turno, ini
ciou a coleta de dados par aa criação de novos 
municípios, para o que se despenderam ~~ . 000 
ano, a Divisão Administra tiva e Judiciária do Es
tado. 

Della!'tamento Sccial do Menor 

Criado pela Lei n,Q 1. 565, de 10 de janeiro 
de 1957, e instalado a 19 de março do mesmo 
ano, o Departamento Social do Menor iniciou 
auspiciosamente as suas atividades, de tal ma
neira que é lícito esperar-se, dentro em pouco, 
uma alteração substancial do panorama do Es
tado no que toca ao grave problema da infância 
abandonada. 

Tríplice foi a finalidade que inspirou a cria
ção do novo órgão, a saber: unificar todo o ~•is
tema de assistência pública estadual ao menor; 
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>romover, mediante auxílio técnico e material, a 
l'evitalização da iniciativa ·particular nesse setor; 

csenvolvcr novas formas de assistência, através 
da colocação do menor no lar e de subsídios a 
famílias necessitadas, de acôrdo com as últimas 
aquisições da pedagogia moderna. 

Em seu período inicial de ação o Departa
mento tratou logo de enfrentar duas tarefas que 
se mostra• am mais urgentes . Uma delas 
foi o rcaparelhameuto geral de todos os es
tabclcc;mentos oficir.is de menoree, dada a pre
cariedade em que se achavam, no tocante às ins
talações como ao equipamento didático . Outra 
consistiu em instalar novas unidades, com a 
fina~id.ade de completar, no meno1· tempo, o n ·
cabouço a"sistcncial do Departamento. 

Ganha a êssc propósito relêvo espcc.ial a cir
cmvtànda do Dcpartamrnto, em menos de um 
ano de atividades, ter concluído a insta ação de 
<11Jatro novos centros de educação c amparo de 
u:morcs, um dos quais jú em funcionamento há 
meses, e os três outros a entrarem em ação no 
eo rrcnte Inês . São êles o Instituto de Triagem 
"Mendes Pimentel", a Escol::\ Profissional "Leon 
Hcnault" (Para Menores Egressos), o Centro de 
f nicia<(ão Profissional "Tcófilo Hiheiro", a Cre
che da Penitenciária de Mulheres. 

Novos Edne:andú:r!ns 

lmtituto de Triagem "Mendes Pimentel" -
O Instituto de Triagem, a que se deu o nome 
<le "Mendes Pimentel", em homenagem à memó
ria do ilustre jurisconsulto e educador, tem ca
pacidade para 90 menores, e objetiva: recolher 
e alojar,, pelo prazo de 30 a 9.0 dias, menores de 
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lA anos, antes de sua internação definitiva em 
educandários do D . S.M. ou em estabelecimentos 
por êle subvencionados; receber dos educandá
rios, menores já internados, cujo comportamen
to necessite de observação complementar, para 
efeito de possível ou necessária redistribuição; 
proceder, minuciosa e cientificamente, à obser
vação física e psíquica de menor, ao estudo de 
sua personalidade, caráter, tendências, aptidões 
escolar e profissional, e de suas possibilidades 
de educação ou reeducação. Para isso, dispõe 
o Instituto de Triagem, que se acha instalado no 
Bairro da Gameleira, dos setores Administrativos,, 
Psicopedagógico, Social, Médico e Odontológico. 

Em 1957, foram internados 90 menores, nos 
quais se processam, técnica e cientificamente: pes
quisas e aplicação de testes para verificação de 
grau de escolaridade, hábitos e atitudes, orient~ 
ção educacional, nível mental, tipo de persona
lidade, vocação e aptidões; exame clínico e psi
quiátrico geral; hospitalização ou isolamento, con
forme a exigência do estado de saúde do menor; 
vacinação; abreugrafia; exames de sangue e fezes; 
exame dentário completo e respectivo tratamen
to, quando necessário. 

Após êsses estudos c exames, o setor psico
pedagógico propõe ao D. S. M. a internação de
finitiva do menor em estabelecimento apropria
do, ou a sua volta ao lar, se assil.n fôr .i ulgado 
conveniente. Trata-se, pelo visto, de um órgão des
tinado a prestar relevantes benefícios à infância, 
pois vem traçar rumos novos para a padronização 
do sistema de internações, e ao 'próprio sistema 
educacional de nossas instituições para menores. 
As despesas de sua instalação orçaram em 
Cr$ 1. 998.893,10. 
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Escola Profissional "Leon Renault" - De 
há muito, vem o Es tado lutando cmn o proble
ma dos menores egressos de suas escolas . Ge
l'almente, completam o curso primário ou pro
fissional, e não dispõem de emprêgo para a sua 
subsistência. Com o objetivo de sanar essa falha, 
foi criada, pela Lei n.9 1.637, de 6 de agôsto de 
1957, uma Escola Profissional, que se denominou 
"Leon Renault", em homenagem ao educa
dor mineiro. Essa unidade está sendo ins
talada no Bairro <la Gameleira, em terrenos do 
Instituto "João Pinheiro", devendo entrar e1n 
funcionamento no corrente mês. Contará essa 
Escola com oficinas apropriadas 'para emprêgo 
dos menores egressos, até que se consiga coloca
ção definitiva em afiividades fora do D. S. M. 
P ara . o fim de colocação de m enor, já o 
setor social do Irwtituto de Triagem vem entrando 
em contacto com emprêsas, associações de classe e 
todos os setores de a tividades, para que se elimine 
o problema do desemprêgo do menor preparado 
em nossas escolas. 
i--

Omtro de Iniciação Profissional "Teófilo Ri
beiro" - O Centro de Iniciação Profissional ou
tro importante setor educacion al. Para o seu 
funcionamento, fMam l<~cnicamcntc adaptadas, de 
acôrdo com os padrões aprovados pelo Mi
nistér io da Edncnção, velhas oficinas da antiga 
Escola Alfredo Pinto, no Hôrto Florestal. Des
tina-se êsse Centro a ser, no regime de externato, 
uma escola vocacional aberta . Ali, menores de 
11 a 14 anos, depois de concluídos seus estudos 
primários, contarão com oficinas apropriadas, 
cujos métodos pedagógicos se incumbirá de en
carrcirá-los de acôrdo com a vocação de cada 
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u,.t. .:; ~;a!>ko qu;', de acôrdo CO!' ' : . k( :;
lução trabalhista, só se permite tral.·aH,o ~l Inl' 

nores de mais de 14 anos de idade c, em decor
r ência dêsse preceito, as Escolas do S.E.N.A.I. e do 
S.E.N.A.C. admitem apenas alunos que tenham 
atp.1 dn idade. Fot·mou·-:·;{;, <lS3 ~n1 , - ~u !.J · r~ :.l il:<lck .c,·
mnl de conclusão dos c1.w;os primários (11 a 12 
anos) e o limite para o inJl'CEso no trabalho dos 
escritórios c fábrica:~, um pe!·~otlo vaz~o pnra a in
fância proldárla , período êssc qnc os ed Ica<.lo
res, com bom; motivo:>, denominam de hiato 
nocivo . Com capuclda<le para o l:l'C]itt.·o de 
cêrca de 200 menores, o Centro de Iniciação Pro
fissional ·do D . S. M ., ainda no corrente mês, 
deverú iniciar as suD." atividades, contando p~na 
êsse fim com a cooperação técnica e material 
do Ministério da Educação . Na·· obras de adap
tação c instalação do Centro, .foi despendida 
durante o ano a quua tia de Cr~ LOW .817,20 . 

Creche da Penitenciária de Mulheres 
Atentando para o fa to de que o cuidado com a 
infância constitui hoje, de acôrdo com as novas 
aquirüções da técnica pcnitcnciarista, um dos 
meios mais eficazes de recuperação de m ulheres 
delinqüentes, o D.S.M. vai instalar jun to à Pe
nitenciária de Mulher es, uma cr eche des tinada 
não só aos filhos das in ternas, como aos dns f um í
lias operá rias necessitadas. As obras achanH1C 
pràticamcnte concluídas, devendo o eslahclcci
mento entrar , dentro em pouco, em funciona
m ento . Terá capacidade para 250 cr ianças. Em 
sua construção, o D . S. M. despendeu, no exer
cício, a quantia de C r~ 1. 302.938,30 . 
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Reapru·eibame. to das Estolas Eliistentes 

Além de concluir a instalação de quatro 
novas unidades, o Departamento cuidou de rea
parelhar os estabelecimentos existentes e os que 
lhe foram incorporados . Nesse trabalho, ganha 
relêvo especial a obra feita para a instalar,fw de
finitiva da Escola Alfredo Pinto na antiga Fazen
da Wenceslau Braz, em Sete Lagoas. Com as ati
virla< es desenvolvida~ durante o curso d n · quais 
foi ~ ~~s [1 a im )Ortôncia de C1·· 1 . ~22. 651,!)0, po~ 

de-se dizer que a escola ganhou os elementos es
scnciaü: parn o seu eficaz fl ncionamcnto no 
novo local. A relação abaixo mostra a extensão do 
r capP rc 'wm~nto procedido nos vários cstahelf'cl.
mentos: 

Aquisi,;iio de dois tr~\tore: tlg>ícohs 
para prcpn1·o de terrenos das c. cola<;, 
no total de . . . . . . . . . . . . . . 

Adaptação do préclio para funcio
namento do Instituto de T1·iagem 
"Mendes Pimentel" .. 

4(i :J. ()()6,00 

555 .900,00 

Instalação da Triagem . . . . . ... 1.442 .993,10 

Obras da Creche anC X<l à Peniten-
ciária de l\Iulhcres . . . . . . . . . . 1. 302. 933 , ~0 

Obras do Centro de Iniciação Pt·o-
fissionnl . . . . . . 

Reaparclllamen-Lo do 
"Carlos Prates" . . . . 

Idem, do Aprendizado 
ves" . . . . . . . . · · 

Aprendizado 

".José Gonçal -

Idem, da Escola Agrícola "Adelaidc 

l.O t\0 . 847.~ 0 

513 .218,90 

911. 408,10 

Andrada" . . . . . . . . . . . . . . . . 794.451,30 

Idem, da ;Escola Agrícola "Antônio 
Carlos" . . . . . . . . . . . . . . 379 . 538,50 

Idem, da Escola "Lima Duarte" . . 1. 777.586,70 



Idem, da Granja-Escola "D. Delfim" 1 . 745.1113,20 

Idem, do Instituto " r fonso <lc l\Io-
rais" . . . . . . . . 

Idem, do Instituto ele l\fcnorcs de 
Júiz de Fora . . . . 

Idem, do Ins tituto "João Pinheiro" 

Idem, da Escola "Alfredo Pinto" . . 

990.076,20 

1. 268.667,90 

513. 179,20 

1. 522.651,80 

É oportuno assinalar que tôdas essas des
pesas, no montante de Cr$ 15.267.179,40, foram 
financiadas com os recurso~ provenientes dos 
lucros líquidos da Loteria Estadual, nos têrmos 
da Lei n.Q 1.565. 

Cooperação com a Iniciativa Privada 

A cooperação da iniciativa privada é ele
mento fundamental com que o poder público 
deve contar para levar a cabo a equação de um 
problema como o da infância abandonada. Êsse 
realmente, é um dos princípios norteadores da 
ação do D.S.M., que já iniciou essa colaboração, 
mediante auxílios para obras e bôlsas para inter
nações, ;em diversos estabelecimentos particula
res. No corrente ano, a cooperação com a in i
dativa particular deverá desenvolver-se ainda 
mais. Só dessa maneira se poderá resolver o ingen
te problema, sabendo-se que, em 1957, o Departa
mento examinou nada menos de 5.321 pedidos 
de internação de menores. 

Escolas Caio Martins 

Mantidas em regime especial, as Escolas 
Caio Martins continuaram a realizar proveito
sa atuação no sentido da assistência ao menor e 
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sua integração no meio rural. Contando já com 
a experiência de dez anos de atividade, a ins
tituição não cessou de crescer e expandir-se em 
áreas, nas quais os jovens adestrados conveniente
mente se tornam pioneiros e líderes do pro
gresso nos campos . As atividades de seus v{n·ios 
centros educacionais assim se desenvolveram 1.10 

ano em foco : 

Escola Caio Martins, de Esmeraldas - Ao 
lado da obra educativa levada a efeito com os 
menores ali internados, êsse estabclccimenio, 
através do Curso Normal Regional, diplomou 
mais uma turma de jovens professôres rurais, 
que já se encontram em atividades, dentro e fora 
do âmbito da instituição. Com os recursos de um 
convênio com o Ministério da Educação e Cultura, 
assinalou-se, ainda, o prosseguimento das obras de 
construção do Curso Normal Regional, permi
tindo pudessem algumas dependências, mesmo 
nessa fase, atender às necessidades de funciona
mento do educandário. No corrente ano, con
forme entendimento já realizado, serão essas 
obras concluídas e adquiridos os respectivos equi
pamentos de instalação, com recursos ainda do 
Ministério da Educação. 

Escolas Caio Martins, de Pirapora - O 
educandário de Pirapora prosseguiu na sua ta
refa sócio-educativa, na Vila de Buritizeiros, 
compreendendo na área de seus benefícios, além 
de duas centenas de menores distribuídos pelos 
diferentes lares e fazendinhas, também a popu
lação infantil ciTctmvizinha, nas atividades do 
ensino pri:Ipúrio c no ensino artesanal . O efetivo 
das classes primárias, no ano que findou, já 
permitiu a sua transformação em grupo escolar. 
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A população adulta beneficiou-se tamb1~m 
do centro social, através do aprendizado das 
prendas domésticas, do centro feminino, e da 
assistência sanitúria proporcionada pelo S.E>>.P., 
em cooperação com o Estabelecimento. 

Núcleo Colonial do Vale do Carinhwzlw __ 
Atingido o quarto ano de existência da obra lau~ 

çada pelos pequenos alunos de Esmeraldas, jú 
se tem hoje a impressão de uma vila em <JUc 
muito pouco resta fazer para se constituir em 
centro capaz de atender ús neces idades do 
meio . Ao lado do grupo escolar , do pôsto de 
saúde, do pôsto de puericultur a (em fase de 
co11ciusão) c da farmácia, e1 contran1-se as ofi
cinas artesanais, a pef1uena indústria rural, o 
comércio incipiente, de iniciativa privada, c a 
vida wcial de uma população de mais de oito
centas almas, formando o ambiente ti plco preco
D i;~ado pda inntitt!içf o. 

Centros de Trehwmento de Jove113 Lideres 
Rllrais - Destinados ú educação do filho do la
vrador, conforme rcfertueia de nossa mensagem 
anterior, êsses Centros já diplomnram em 
São Francisco, JanuáriH e no Núcleo Colonial 
do Vale do Carinhanha algumas dezenas de mo
çoc.; c moças, que tornaram aos seus larc~; . 

,,TúrÍ!''' f;o!'>llir..d ~ to !'ale do Unu·ui a ---· Lan
çado n g de junho do ano passado, (em acôrdo 
com ~l Combsão do Vale do São Francisco), nos 
rehordm• orientais do pl:wnHo central, entre a 
futura Capital do PaL e a caixa do Silo Frm'cis
co, o mais novo dos empreendimentos da in::>ti
tuição já ostenta as características de um po
voado nascente . Bem verto das casas provisórias 
dos 12 jovens professôr cs, iniciadores dêssc em-
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preendimento, ·erguem-se, segundo a disposição do 
plano urbanístico adrede preparado, a futura ci
dade de Conceição do Urucuia, centro de uma 
das mais promissoras regiões agropastoris do Es
tado. Encontr am-se em adiantada fase de cons
trução o prédio do grupo escolar , a casa dos 
bandeirantes, o conjunto com ercial e o pr imeiro 
lar pa ra crianças desvalidas . 

Rcf l'lml e AmpHa~fio do Sistema Penal 

Na mensagem do ano passado, fizemos m en
ção especial ao tr abalho que a Secretar ia do In
terior começava a desenvolver p ara moderni
zM e ampliar o sistema penal do Estado . :Csse 
programa, pôsto em execuçtí.o, adquire gradnal
mente maio!' amplitude, <mim~ndo a esperança 
ele que, dentro de um fu tmo próximo, o E ::;tado 
passnr ú a dispor de um a )ar clhamento peni
tenciár]o que atenda às necessidades da luta con
tr a u c ·iminalidade em nosso meio. Para êsse 
fi rn, in I nsas ativic adcs têm sido desenvolv~dns, 
de ncôrdo com o CS( tw na rh hor ado por uma 
comissfo de especialistas nomc~H.la logo em sc ;~ni 

da ú instalaç::ío do ahwl Govêrno . 

Pm ilenciária de Mulhere.s· E~têvilo Pinto --
Posta 'l fun'.:.ionur ex novas e adequadas im.ta
l açõe, em Jevct·eiro de 1057, a Penitenciárin de 
Mtlheres tornou-se, ho ·e, um estabelec'mento
padrão, digno de fiemar entr e os me ho ·cs do gê
nero . O estahclccimei to j á cstú dotado de mode
lar n~sistf>ncia médica e odonto ógica, bem como 
<-1e aprendizado profissional e ensino primúr io, 
<1c··cm1o contar, dentro de um mês Iuai.8, com 
doia novos se iot cs ocupacionu ·s : um pastHkio, 
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com capacidade mensal de 30 mil quilos, e uma 
torrefação de café, capacitada para produzir 5 
mil quilos por mês. Digna de registro é a obra 
de recuperação que se vem tentando, com ótimos 
resultados, através do trabalho das internas na 
Creche, anexa à Penitenciária, com a incumbên
cia de zelar pelas crianças internadas. 

Sanatório Judiciário Antànio Carlos - Cria
do pela Lei n.9 1. 709, de 21 de dezembro de 
1957, o Sanatório Judiciário, a que se deu o 
nome do saudoso Presidente Antônio Carlos Ri
beiro de Andrada, veio preencher uma grave la
cuna. Em menos de um ano, foram feitas, 
convenientes adaptações e ampliações em edifí
cio vizinho da Penitenciária de Neves, da mes
ma forma que, com a cooperação do Serviço 
Nacional de Tuberculose, se promoveu a insta
lação de seus equipamentos indispensáveis. Es
pera-se que, dentro de um mês, esteja em pleno 
funcionamento. Capacidade para tratar, em su
periores condições, 96 doentes, o estabelecimento 
disporá de instalações completas de Raios X, La
boratório, quatro amplas enfermarias, além de 
cozinha, r efeitório, capela . 

Colônia Penal - Foram iniciados em 1057 
os trabalhos da construção de uma Colônia Pe
nal, na Fazenda da Laje, nas vizinhanças da 
Penitenciária de Neves. O estabelecimento, des-
tinado à internação de contraventores e para o 
cumprimento de certas penas que envolvam me-
dida de segurança, é outra iniciativa há muito 
reclamada como complemento essencial de nosso 
sistema penitenciário. Com suas fundações con
cluídas, espera-se que a Colônia possa entrar em 
funcionamento até o fim do corrente ano. A 
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Colônüt serú do tipo agrícola , com capacidade 
inicial para ~~00 in temo~; c final de 400. As obras 
tk con8tração cs li'io sendo executadas com mão
de-obra dn Pcnite nciúri~t de Neves . 

Pcnilenâúrio Ueyiono/ Dando in ício ao 
plano de instalação de penitenciárias r egionais, 
a Secr etaria do fnter ior elaborou o projeto de 
um cstahel ecimen lo do gênero, a ser construido 
em .Juiz de For a. J ú existem recursos financeiros 
p a ra êsse fim, provenicules, em p a rte, da ·verba de 

dois milhões de cruzeiros com que o Ministério da 
Jus tiça, em convênio com o Estado, se dispôs a 
auxiliar a execução d t~ss c plano. Espera-se, ape
nas, qn c a Cfmwra Municipal J e Juiz de Fora nn

lodze ú Prefeitura n p ·oceder :\ doa ção dos ter
reno:> nccessúrios, pa ra qu e o empreendimento 

lenha início, dol<tiHlo, dentro em pouco, o Estado 

de uw :s uma pcu itcneiúri.a-modêlo, do tipo agrí
cola, com capacidade para 200 internoH. 

Penitenâú.ria Agrícola de Nev es -- À m edida 
C'Jll qu e amplia o sistema , m ediante a instalação 
de novos cstnbelecim cntos, o Govêrno cuidou , 
lmuhóm de modo es pecial , da P enitenciária Agrí
coln de Neves, qur.' (> u 11ossn in stituiçiío penal p~l 

d rilo . Prm·ci losns l'o rmn , r c::lllll cnlc, ns rcJ:'ormas 
l ' mn plint,'Õl'S cxccut:•d as n esse estnhelecimenlo, 

com o fim d e dotú-b de elem entos lJllC , próprios 
ú terujH~ uti ca oeupncinuul, possnm, p o1· outro lndo, 
gH r :mtir em lJ ·r vc n <lllto-gufici(\ ncia d :1 pcnil enc.iú
ria. Enlrc a ~:; novns i11 d ústrias com qu e foi dotado 

o es fab cJccim cutto, salientam-se a Plátruina de Le-
1\efi c.iar a r roz, n fó.hrica de fa rinlw , u fábrica de 
snbfio c n in'i tnln c; i'ío de umn re1·à mi ca . Pnrn ca-
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sos de eme\·gência, foi também instalado, um ge
rador de energia de 20 kva, com que se resolveu 
um dos mais graves problemas com que lutava a 
penitenciária, sempre que sofria acidente na usina 
elétrica. Dezenas de construções pnru serviços au
xiliares, hem como inúmeros equipamentos, cons
tituíram-se em novos clementõs garantidores da 
eficiência do estabelecimento. Ao m.esmo tempo, 
ampliou-se de modo considerável o trabalho dos 
internos nos campos, circunstflncia auspiciosu que 
permitiu novos recursos para a ampliação da pró
pria penitenciária . A Seção Agrícola da Peniten~ 
ciária de Neves, composta da Fazenda da Sede, 
Fazenda da Laj e e Fazenda do M:a to Grosso, 
apresentou a seguinte estaHstica nos anos de 
1956 e 1957 : 

Produção total do ano de 1956 .. 
Produção total do ano de 1957 .. 
Diferença favorável no ano de 1057 

Cr$ 
2 . 666 . 386,30 
t1. 7'72 . 811,15 
2.106 . 424,85 

A Seção Industrial, in tegrada pelas fúbricas 
de calçados, móveb de fibra, vassouras, oficinas 
de alfaiataria, serraria, mecúnica, sapataria, mar
cenaria, capotaria, colchoaria, padaria c ccrftmi
ca, esta incorporada no ano passado, apresentou 
o seguinte movimento, no mesmo biênio : 

1956 - Peças produzidas 679.012 .. 
1957 - Peças produzidas !l29.950 .. 

Difcrcn~~ a favorúvcl no [!no de 
1957 .... . . . .. ... . . 

Movimento da cerâmica incor
porada em 1957 

Peças produzidas 244.342 
Diferença total favorável no nno 

de 1957 . . . . . . . . . . . . . . 

Cr$ 
7. 236 .626,40 

12 .022 .(i36,70 

4. 786.010,30 

179.036,00 

4 . 965 . 046,30 



Em co11junto , <ls Seç!ícs c\grko ln t: lnduslJ ·i:\1 gnl':i JJ

IiJ':\Ill <1 sC'guinle produçii o: 

l!liíü - - Produ ~·:-\0 lolal . . . . . . . . . . 
1\)57 - - Pro<1n (1o lo l;ll . . . . . . . . . . 

Di fe ren ça gPral LlHl rú vel n o :tno 
de 19!:>7 ... .. .. .. . 

Cr :j; 

!l. !}l);l. 01:2 , íi \ 
J (i. ~) 7 ,1 . . t ~r L~:) 

7 . 07 1 . ·171 , Li 

ln s lalou-se duraul.e o ano o Cu!.'so Primá rio, 
que funciona em d uas clas~cs, com cê l'ca de ;}() 
alunos cada uma, minü>trado por tn·o!' csstn·e ~; do 
quadro d e fun cionúrios . Euiron ainrb em ativi 
dade uma cl asse de a ulas parH :d f~lbct;zaçiío ck 
adultos, na Fa;t;enda do Mato Grosso que, junta
m ente com as en tão exh;ientcs na ~: e ,1 e, perfazem 
mn totul de cinco. Emhora o <illO .le tiYo, de <~CÔ l' 

do co n1 o Serv.iço de Educação de Adultos, do Dc
pa r hunento Nacional do Ensino, :;ej a d e sele m e
ses, essas classes fu ncionn m .in in lcrrup l.~ll !1C ll k, 
minis tnH.ias por reclusos . Fundou ··se ainda li lU 

Grupo T ea tral com a cola hon~ (:uo de atr izes d ~1 

H:HHot<:>lcvisão Hacolomi. 

Manicômio .! ucliciário - F ma lll condu ído'i 
os es tudos c projeto~ para n amplia(;;}o do l\fnni
cômio Judiciúrio de Ba rbacena , es tabeleci m ento 
<tne hú muito lntav n com a exi ~i'lid :1dc de i•Jsl ~l.

lrl çõcs para cumpril' sa tis l'ató rinmcntc o seu oh.i c
livo. Dando início ao progrnmn 11 esse sentido ela
IJorn<lo, procedeu-se irne<liatam enl.e ú reforma c 
adaptação dn casa residencial da diretoria do es
la bclechn ento para ali ser instalada a Sc<,:i'io de 
Mulher es. Com cs~a iniciat-iva, j ú cfc ti·•a cln , a c:1-

pacidnd e do lVIanicômio foi acresci da d e <SO l eito ~ , 

ao mesmo tempo corrigiu qu e o r<' gim e de pro
miscuidade de insta lações -llll e crnm lltilizadas por 
internos de arn bos os sexos . 
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Organização Judiciária 

Vem o Govêrno desenvolvendo o melhor de 
seus esforços para oferecer ao poder judiciário os 
elementos indispensáveis ~o seu cficn .funciona
mento. 

O edifício do Tribunal de Justiça foi subme
tido a ampla remodelação, a fim <le que o órgão, 
que passou a fu!!donar provis0rimnente em 
instalações adaptadas, possa voltar ainda no cor
r ente ano à sua sede, com acomodações à altura de 
suas responsabilidades e da majestade de suas 
funções. Além disso, por intermédio da Secretaria 
de Viação e Obras Públicas, como se r elatar á em 
capítulo próprio, fizeram-se reparações em diver
sos edifícios de foruns. 

Malgrado nossos esforços, ainda ficaram 
sem instalação as comarcas de Divino, Es
pera Feliz, Galiléia, Iguatama, Janaúba, Malaca
cheta, .Manga, Nanuque, Natércia, Nova Ponte, 
Novo Cruzeiro, Santa .Maria de Itabira, São Gon
~~alo do Abaeté c São João da Ponte. 

Em 1957, foram publicados editais colocan 
do em concurso 179 ofícios de .i ustiça, nos têrmo~ 
da lei. Designada pelo Secretário do Interior, 
uma comissão vem trabalhando na elaboração 
do projeto do regimento de custas, iniciativa 
que está sendo r eclamada pelos interessados, 
tendo em vista a neccssidndc de atualização de 
seus valores. 

Curso de Aperfeiçoamento do~ fmu:ion•írio> M'-'n.ici!)rus 

O Curso de Aperfeiçoamento de Funcionários 
Munic'pais funcionou normalm en te durante o ano, 
tendo preparado para o exercício de várias fun-
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ções administru ti v as 8() "crvidores m umc1pais, 
dos quais 29 do interior e 57 da Capital, número 
ê:;!~e que, som a do ao3 di p lom.1: d m; anteriOl'llli.:H te, 
perfaz o total de 1 , 066 form ados pelo estabeleci
mento, desde o início de seu fuudona mento em 
1946, 

fm;i u lndn em mendl)s <k 193!), n S o:. t~l'ctnrin 

da Segurança f>úblicn e.':Í'Ú d c !: Cll V 1 )1Vcl~d G LH1 l plo 

e fundamental programa de r emodela•;ão de sew; 
quadros funciona is c de aparelhamento material 
de seus serviços, com o objetivo de colocar a 
a tividade policial no Estado en1 condições de 
garantir melhor a tranqüilidade coletiva e a li
h r; nlade individual do-; ddndãm; . 

A complexidade õe la l b1rcfH, de e\'i
dência indiscutível, loma-~;c mais séi:i;1 face ao 
rúpldo crescimento de nessa<.; cOJ llllLidudes u r
banas, que exige cada vc.z mais a açuo protetora 
da polícia. :Moderniza r uma polícia, torná-la a pta 
a agir proveitosamente numa sociedade democrá
tica, impõe, :m tc::; de mais 1wdn, um c:,Jôrc;.o 
gendunl e sbtcn tú ti co . 

A Sccrc inria du SéWtrunt:u Púh1i ecl, procu
rnndo ns;.;hainr uma nov~t fase 1'a \· id~i poEclnl 
do Estado, tem colimndo êssc ohj c li ' O mcuian
te providências simultâneas que adquiriram 
substância marcante em todo o contexto de 
suas atividades. Essas providências já se 
.mntcr:nlizuram, de formn dcstncndn, rncdian te os 
resultados seguintes: ampliação e aperfeiçoamen
to dos quadros de pessoal, aumento e moderniza
ção da frota de veículos motorizados, construção 
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de novos edifícios indispensáveis ao funcionamen
to dos serviços policiais . 

Os elemeulos adiante expostos elucidarão, em 
cada caso, o nlcflnce c u oportunidade das ini
cia ti v as tomadas. 

Ampliação e Aperfeiçoamento àos Quadros d~ Pessoal 

Snhc-sc que H polídn luü1, desde hi1 muito, 
eom falta de pcsso::d para atcmicr ns cOlt ~tfmles 
c crescentes solicituçücs da ordem pública. O 
atual Govêrno, não obstante a premente conj un
tura que atravessa o erário estadual, tem pro
curado obviar êsse prohlema, mediante o re
fôrço do pessoal em setores vitais do policia
mento civil. Com semelhante propósito, a Guarda
Civil foi dotada, no ano passado, de novos ele
mentos, ao passo <rue o C:orpo de Segurança se 
reforçou com a admiss:'ío de novos investiga
dores . In lroduziu-sc, ao mesmo tempo, na Ca
pital o sistema do policiamento ostensivo, feito 
por duplas de soldados da Polícia 1\Hl'tar, tendo
se, para êsse fim, preparado todo um batalhão 
especializado, com centenas de homens. Essas 
iniciativas refletiram-se, por igual, em mu
meras cidades do interior do Estado e v~m 
sendo acompanhadas de um sistcmú ti~o e:-;fôr(_:o 
de seleção c apcrfeic;oamcnto do pessoal admi
tido . A Escola de Polícia Hafn el Magalhães, a fi m 
de ntender no novo programa de preparo c trei
namento de pessoa l especializa<lo p:.u:a us vúrins 
tarefas policiais, desenvolveu, considcràvclmentc, 
durante o ano em J'oco, os seus cursos. Bastu 
nesse sentido saber tllle u sna malrícnla, em 
19;)7, atingiu a 805 nlunos, o que signiricn algu
mas vêzes mnis do qu e as malrículns nnterior-
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mente verificadas . Entre os alunos tfllC freqüen·· 
tararn os vúrios cursos mantidos pela escola 
incluíram-se 405 guardas-civis, 276 investigadores, 
15t1 fiscais de trânsito, 5 peritos de polícia técnica 
e 22 advogados-crüninologist~;s . 

J ú cogita, as ·im, o go .<~mo, de estudar a 
possibilidade de gcneralizJr a exigbda do cer
tificado de conclusão de cursos da E~;cob de 
Polícia corno documento esscncinl p~t r<l a nd
missüo nas várias carreiraG policiais do Estado, 
uma vez que a freqüência no estanclccimento 
enseja oportunidade não só parn o apl'imora
mento intelectual e técnico, senão, também, para 
que se revele a personalidade moral e psíquica do 
candidato. Cumpre esclarecer que o Govêrno não 
se tem apr essado em estender os quadros de dele
gacias de carreira, previstos na Lei n .Q 1 . 527, 
por entender que semelhante iniciativa, embora 
de alcance e magnitude in<liscuüveis, pode pcl·
feitamente esperar Inaior desafôgo do c;:·úrio 
estadual. Assoherbada com problemas mais pre
mentes do policiamento, a adminisiraçüo procura 
soluciollá-los primeiro para, em scguldu, pode1· 
lançar-se ú complementação da polícia de car
reira, mediante o preenchimento dos cargos ini
ciais criados por aquêlc diploma legal, provi
dência · CIUC, pelo vulto de despesas que acarretará 
c pela cor.lplcxidadc resultante <la seleção de 
pessoal, devcrú processar-se sem atropelos, antes 
com método e critério bastante rigoro1>os. Essa 
conduta ainda enc.ontra justificativa tendo-se em 
vista t[U e a inovação, para se efetivar plenamente, 
está na dependência de uma expcetativa de re~ 
ccita própria, a que se refere a lei citada e cuj a 
ap 1ração somente se verificará coin o encerra
mento do exercício financeiro próximo findo. 
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Eq~1ipame .to Motorilado 

As viu·ias depend ências dn Secrctari11 d: t 
Segurança Púhlic:~ exp erimentarnm, J!Ol' igll;!J, 
em 1057, con~iderúvcl melhoria l\o que loc~• ;;t ) 

equipamento motorizado in d is pensúv el no h o~ n 

dcf;c mpenlto de suas funções . Mt•di:m tc impor
tíuJio d ircln , no c:l ml> io ofkin l, ror~nn :Hlqniridos 
c j:'t se cnconl l'a lll <' m :lli vidnde nos div( ·1·.·os ~.(·

ton:; dH polícin c ivi l w~ ;;cgui l!Íl'S vckui o::, todo ~ -; 

mod crnam e nlc cquip<ldoii: 25 cm'i'os d e n tdiop::
lrulha, 7 amhulfmcias pnr <l o Pro11to SocotTo, iU 
jardineiras tipo "caniol" , 5 carros de preso,·, :; 
"pic.k-ups", 2 rabccflc.· pam o Serv i1;o de Medic i
na Lc:.;al , I furgão c 17 molocicle tns. Adquiriu, 
além disto, o govêrn.o, ~essenl:1 m etralhadoras de 
Jnã CJ, d estinadas ao policiamento JH'CVCil ti v o em 
cirt:LIIlstâncias cxccpcimwis cn1 (JU C o c mpe0go 
d. e~t:nt.i arm~s se faz indis pc nsúvd co mo 11l ('d idu d e 

segun:nçu. 

:\ a q uis i(;ão d e iodo ê:-.sc 1110dcrno l'quipanlcn

lo rcsultou em im z: d in1a rnc lhor!:1 dm; scrvi!,' Os, pnr

iicu l:u·m c o k o:; qu e di z<· m l' l'sp cito tiO Pronto 

Socono, its d ~ l f • gacins e no se tor de rudio palntllw . 

1~s l c, c olll os 1;o ·o.· (' :trJ'Oi'i, podcrú aind:1 nesll' 

~mo estc 1Hlcr-sc ús cidades do interior, cuja 

amplitud e de pcrí n l<' lro urhn no l'slú :1 ex igir o 

emprtgo desse impoda nic ins tru mento de poli 
cialllcnlo prcvc11tivo. Dev e se r ~; a li cnl<H lo nindn 
cruc n en! i.'<!dil l'lll :tliv[d:Hlr· ( ir ;• · ·~ r;"',·: :f· .:c u!o-; LH' r .. 

miliu <i li C os nn i i ;~os ft>sscm pos to-; ú n· ndn, t ' 1ll 

hast :. plil! licn . . \s jll'Íltl <'i rn ~; H ' !Hh; jú se rizcra111 
com satisfnlór:os resultad o~;, cspenmdo o Go
vêr·llo, cem a opc r~H:fío , cohrjr <.(ltn ~>c inteira

mente :1s <lcs p rs:.!s e< 111 H :Hp!Ísi<:íío r enli;,::1d:1. 
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Edificios para as Repartiç~cs PIJ~kiais 

A precariedade das instalações em <rue l'mt -
<..' i o na H imensa ma i o ria das rcparti(lÍt's po1 i-· 
ciais, especialmente n~1 Cnpitni, impô:; no Go ·· 

Yêrno a ohrig<1t;ão de con~ iruir a lGlms novo~ 

<•difícios, onde po~> ::> ~UJl as m csnws s ·r nco
modadas c mc1l or c nmp rir f ; 1<1 ::> fu lt,'Õcs. 

Com êssc propósito, .iú se aclt:t t~:n adiantadn 
fase d e construção, na nun Formiga, CS<JUina dt• 
Rua José Booifúcio, nas , prox imidades do . Con-· 
junto Rcsidendal do I. A. P .. l., ll!!J edifício de 
fi pavimentos, com :L f)OO ln2 d e :m~a útil d i.' 
ocupaç8o . Nes::J~ amplo pr(dio, r\c aci)rdo com n 
plano usselltudo, S(;rão C.OllV C:H.i~~.1Lc~ncntc in~ td

l<Hias, ainda no curso dêste auo, a Chefia do 
lk pnrtam ento de Inv<: : tignçôc:.; , tôdm; a!> deie
·~ :'( ' ins especin li l. ;Hln s cn1 qm' se ;l:- ~dohra, ~l n~>im 

t'Ol i~O todos os svw; se tores adminí:.;trGtivot; . que 
compreend em o A r<ruivo Geral, n Chefia do 
C.o•·ro de Sq.(urêllH: :t, n St•çi:ío Admin is h·nth-n, '' 
:-~ t' <,·iio d e Coutrôle c u Podaria, ~1k111 da Ddc
~;ncia de Plantão. Haverú, também, nesse edifício, 
Heomoda<;ões higiênicas para abrigar cêrca de 
100 deteutos correcionais, o que vem resol·ver tun 
do~ ; ]>roblemas urgentes da polícia civil na Capi
t:ll. Noutro edifício de <[Untro pav imentos c 
1 . ;).1-l m2 de ú1·ea útil , qnc cstú sendo cow:;truído 
1 :\ Aveuid:1 Afonso Penn, llo local <' Tll que an
te-riormente fuucionavn H Delegacia de Furtos, 
deverão ser instalados o Departamento de Ordem 
Polítiea c Social, o Departamento de Hegistro de 
Estrangeiros c o Serviço de Estatística Policial 
e Criminal, dispondo ainda o prédio de celas pa

ra acomodaçiío de cêrca d e 200 detentos corre
cionais. ln icimt-sc, por ou I ro Indo, a COllslruçao de 
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um segundo c nm plo hloco de ~;de pnvirncnlos 
para a expansão dos serviços compreendidos na 
órbita do Departamento do Trânsito. A con
clusão de todos êsses edifícios resultará em 
imediato desafôgo para as r epartições poli
ciais, muitas das quais m.al acom.odadas (~m pr{~ 

dios alugados . HaYcrú, iguahneiit•', a vantugun 
Hd vinda da conccn trn~~ão de todos os setores c 
delegacias do Depnriamcnto de Invcstigaçõe~: 

num só cdifido, situado em Joc,. l próximo do 
centro comercial, crn úrca de alta densidade 
de população. E tanto os serviços centrais da 
Secretaria da Segunmça Pública como os da 
Secretaria do Interior, tms e outros funcionando 
no momento num só e j ú acanhado edifício, 
também se beneficiarão enormemente com a 
transferência de diversas delegacias e, especial
mente, do arquivo central do Departamento de 
Investigações, que constitui, desde há muito, de
vido ao p êso que nting.iu, S(~r i n ame~1ça à estn
hilid nde daquele prérlio. 

Espera, assim, o Govêrno <rue, com ns ldl

ciutivas em curso c u se concluireu . ainda neste 
exercício, relevanies e nngns tiosos problemas, 
<[Ue dizem respeito ao fn tlCimwmcnto dns repar
tições estaduais, venl nm a s r colocados 1mma 
per spec livn has tnn tc :;atisfalória . 

Departamento de hwer. tigaçõ~~ 

O Departamento de Investiga~;õcs foi submc.
tido, durante o ano, a completa remodelação 
de quadros e serviços, plano t{Ue ainda se de
senvolve c (jl1C estará conehüdo no presente exer
cício, com a sua transferência, com todo. os ór
gão!l tfUC o integram, paru o <lifício <rue Yt!m 
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sendo especialmente construído nas proximida
des do Conjunto Residencial do I. A. P. I. 
O Corpo de Segurança, que é um dos instru
mentos centrais da eficiência do Departamento, 
foi reforçado com. a admi:·são de novos in
vestigadores, nos têrmos da Lei n.'1 l. !)28, de 31 
de dezembro de 1956. Era essa, de resto, uma das 
principais deficiências .dos serviços policiais, uma 
vez que o último acréscimo do pessoal especia
lizado do Corpo de Segurança datava de 1949, 
com a criação de 20 cargos de investigadores, de
terminada pela Lei n,Q 391, de 30 de agôsto daquele 
ano. Os novos elementos admitidos foram matri
culados imediatamente, na Escola de Policia, on
de deverão concluir cursos que os habilitarão nc 

concurso destinado a marcar o seu ingl'esso efe

tivo nos .quadros policiais. 

Foram, igualmente, instaladas, dunwtc o pc
l'iodo em foco, quatro das cinco novas Delegacia:.-: 
Distritais da Capital, criadas pela Lei n.~ 1 . 527, 
faltando, assim, apenas uma dessas repartições 
pnra entrar em funcionamento . As ·diversas De
legacias Especializadas, de que se compõe o De
partamento, desempenharam su tisfn lorlnmen lc 

a sna função, não obstante o crescente número 
de casos que lhes foram submetidos. As suas 
atividades mais sali en tes podem ser assim resu
rnioas: 

Delegacia de Vigilância Geral - - Inquéritos 
remetidos à Justiça, 40; em andam 'nto, 20; man~ 

dados de prisão, 599; registro de hóspedes, en
trados e sa ídos, em pensões e hotéis da Capital, 

121.529. 



-300 -

Delegacia de Segurança Pessoal - Inqu(: ritos 
rem clid s it .hmlic;a, : ~5~~ ; i nl inw~~üc s cx pcd idn ~;, 

1.1B6; a testados forn ecidos, 3. 377. 

Delegacia (k Costwnes - - ln tru t•t1lo: l' ~' l l . - ~: 

dos à. Justiça , 280; em andamento, 231; casa
m entos r calizndos, 130 ; intimações exp edidas, 
4.080. 

Delegacia de Jogos c ])fo l' r : õe · l mp\:r; : ,. , 

i11 s taurados, 174; remetidos à Justiça , H 4; tmns
fe i'idos par u outrn :; D C' lcga d ns, 1{\ ; em ;111<1 <' 

mento, 1-1. 

Delegacia de Me nores -- lmtuér ilos iu s luu n t
dos, concluídos e r emei: do: ú .J n stiçn, 1 :>O; mc no
L'S a utuados, -F); consultas méd icas p ·es ta das , 
::>\l; f am ili.as true rccehcn~m forn<;ci nenlo J c gê
n .Tos, ;i:í; mcno re~; q ue r .: cd H· rum alím enlos c 
~1g <1 s alhos, 1:H. 

Delegaciu. de Furtos 1' H.ouúos in: p1::· ril o• : 
j il i:iUnJcados, :t2:í ; l'(~llidí do:s :1 .l ns! i .~ :1 . :.2:! ~~ ; 

! t-:- ns l'crido!', :l; oh.i c tos :1 l l' t <' !Hlid o ';, tH 1 . 

Delegacia de Falsificuções e J) efr((wlw:tl l' s 
L• tj u i~ri ros in:;ta nra do:J , 2:H); rem et i do ~) :'1 .l u ~ í iç<.l, 

~: 11 ; t:rn a ndaml' ll to, !1 ~~8; 1'-'' ~llll Í n n uo:.; , :;:,:\); cn sos 
soluciou::t<.!os peht J >clcgacia, :; . 77'2.. 

Delegacia ela Ordt~m Econômil'a - - I m.tut'·ritos 
in-tauradm;, 5~ ); incru <-': l·ito:; do m~o :mtcr ir>; ·, t ; ~; 

r em etidos :'t J ud i t; a , 7::. . 

Delegacia de Rcpressâu ú V u<liaycm . I !1-

qu érilos instaunH.l(J:;, ·l(\ ; rem e lidos it .lu.•;tiçn, 1~ . 

Ddc!Jll cias Distritais da Capital - fn Jn {• ri!o :-; 
ins t;;.nrado:;, n~m ; l'é lllcl ido:; :'l .lu:;;t iç a , ~; í:); q ll ·i
xn·· r esolv idas, 2 . !)22 . 
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Departamento de Odem I~oi í!:ic;:t e ~·oúal 

O Departamento de Ordem Polii ica c Secwl , 
eon1 ~1s ~n ~"' a lividadcs nonna 1iza<ln 'i , con tinnou 
:1 prcstnr relevantes se rviços TW 'mn n uto: nção da 
ordcFl soeial c pr eservação das [nstitui(;õcs rjge n
teso /\ tento a tôdt :. c;ão de nntureza subvc1.·sivn, o 
De pnrtmrle!lto desenvolveu pr ofícua atna t: i:\.o con; 
objct' va de evitar ag itn c;ões extr emistas. F ocos 
indpkntes onde u ~l !iv idad e suhvc :·siva poderia 
despontar, com prejuízos para ~' ln. n( ti.iilidndc 
colctivH c a EfH'm a lic.bd.c do r egime, J:'or tm1 acu
radfllllC:nte in;,·c :: U.gndot;, l.'cm ovcndo-se a con
teulo qua isquer causas qne pudess '~~~n snv ~ 1· n1 '" 
inimigos da democrac;no Gr;H;nt; em parte a css ~ 1 

-,•igilrmcin . que se ma n teve em grau c:tutdoso 1.: 

húhil , pê d e o Es la do pa~>:.;a t· o ~\~1o ~ ; ' lll n :~ lt ~H:Ões 

nem ah~1lo~:, com ;, sc:~l! n:n ç ~ t ol'<::l' 'Cid a ü liber
<h!d l ' l ' <lO trabalh o de lodos o :~ seus cidadãos o 

Fora m ex pedidos pelo Dcpartnmcnt o, ;:o 
exercício, 4 o 000 atestados de id eol o 1~ia o A Dek
gacia de Fiscaliza<~ão d<' Ar mns, Mnniçôes e Ex
p losivo~; ~1pn:cndcu Bm ~ lrlltas de fogo P 

0120000 
m·mas brancas. cfrtuando 1R dili p:t,nci <IS no in te-
rior do Estndo o 

Departamento tla Guarda-Civil 

A Lei no9 1 o 528, de 31 de dezembro de 1 t) ;}() , 

ampli ando para 1 o 500 cargos o quadro efetivo 
da Guarda-Civil do Estado, com os vcn cirncn lo.:-; 
mc1horados, concotT 'U para o enorm e a flmoo ·ha .. 
v ido de n mdida los ú eatTt'Írn o 'Meditm tc a ado
cão de um ;:; i~5tcnwo r o ~,·oroso de a d missão, foi pos
~í v c.l, no cxcrc:cio d e 1957, rccrntu rcm-se 510 
novos gu ardns~civl :; , que, se npr ovndos r m con-
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curso H que serão sulnncli<.los oporluu~llll C llll'. 

inlcgrnrfío dcfinitivunlcnte u classe. T njs medi
dm; criaram mnis cstí nulo :\ cruanto~ se i11dinam 
para H carreira, c assim, dentro do menor 
prazo. lcr··sc-C:t conseguido o preencl imcn to loln I 
do lfW\dro efetivo da Corporação . Es ta mel.horin 
jú produziu henérkos resultado!-> para a populnção 
não só da Capital como do interior, nmn vez qne 
hairros residenciais, atl~ então despro-vidos de po
liciamento, tiveram 1->a lisfeiln a sua nspiraçi'í.o, 
eóm n dcsccntrnlização do scrvi<;o, loca !iz· ndo
se trôs Divisões de Guardas ~~m diversos pontos 
da cidade . Enquanto isto, em Juiz de Fora e Uhe
raba, os efetivos dos clcstacamen tos foram nnmcn
tados, encontrando-se em fase de formn<;ão o (k~;

t1camento de Ubcrlfmdia, já com oito guarda 'i. 
A radiopatrulha, no exercício de 1957, a len

dcu a 18.1.76 ocorTências. Com os 2;) novos carros 
com que foi dotada agora, anmenlon considcrà
vclmcntc a sHa d'iciênciH c úr 'H de a(;i'í.o. Tor
nou-se, assim, possível estender êssc serviço 
a outras cidades, além de l3elo Uorizon te <' .f uiz 
de Fora, o que se durú oportunamcuk, n:t medi
da em qu e i'or<:>m sendo recuperados os cnrros 
antigos. 

Departamento Estadual do Tl'âmito 

O Departamento Estadual d e Tr~\nsi lo l'oi , 

também , bastante beneficiado com a aqui:n<;ao 
de novos veículos motorizados pnrn a polícia ci
vil. .' . 
:1.mpliando c aperfci<,:oando sist 'màlicamenle o~ 

~; eus serviços, para atender às crescentes so
licitações do tráfego urbano do Estado, o 
Devarlamento conta atualmente com 14 Cir
cunscrições. devidamente aparelhadas c e'n t 
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pleno funcionamento, em Leopoldiua, Uberlândia, 
Juiz de Fora, Varginha, Sete Lagoas, Teófilo Oto
ni, Ponte Nova, La,vras, Pouso Alegre, Itajubú, 
Ubá, São João dei Rd, Montes Claros e Guaxupé, 
estando prevista para o corrente ano a instalação 
da circunscrição de 'Governador Valadares. 

Proveitosas foram as atividades desenvol
vidas pela Seção de Engenharia do Departamen·. 
to, da mesma forma em que se manteve in tensa 
a Campanha Educativa de Trânsito, que objetiva. 
especialmente, como campo mais fecundo de ren
dirnento, a infância em idade escolar . 

Melhorando progresfJivamente . o seu 1;dor 
de Psicotécnica, para efeito de seleção e orien
tação voeaeional <le moiol'ish1s profissionais c de 
coletivos, o Departmnento fêz. em 1957, exames 
em perto de mil pessoas, sendo 101 ern Inotorbtaf;, 
para se habilitarem ao tram;portc coletivo, 7() 
em motoristas ell'vol v idos em acidcn tes graves, 
118 em candidatos ao ingresso no O. E . R . , na 
C .E.M .I.G . e no D .E .T., 3()5 em motoristns 
profissionais . 

Com a cooperação decisiva do Departnmento, 
mediante convênio que se nrmon entre o Estado 
c a Prefeitura Municipal, foi introduzido, com 
êxito, na Capital, o serviço de táxi que veio resol
ver antiga aspiração da população belo-horizon
tina. Marcando o preço da corrida na base de 
quilômetros percorridos, o serviço de tú xi asscgnra 
ao passageiro a certeza de que ao térrnino da 
viagem pagará o seu justo preço, oferecendo 
igualmente ao motorista a devida remuneração 
pelo serviço prcs ladn. Semelhante inovnção cor
respondeu à expectativa da coletividade, refletida 
na irrestrita preferência que a mesma vem tendo 
por parte do público. 
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Foram impostas durante o ano ;)4. 051 multas 
por diversas infrações de nwtorista~, apreenden
do--se ;) . 038 carteiras. A seção de veículos regis
trou, lla Capital, 4 . 309 veículos novos c 10.751 
antigos, contando, assim, Belo Horizonte, no mo
mento, com 15.060 veículos motorizados em cir
culação. Expediram-se 1 O. 7111 cn rteirns, a pós os 

exames regulares. 

Foi organizada e entrou em fun cionamento 
no Departamento, a pnrtir de maio de 1957, a 
Comissão de Planejamento do Tráfego, composta 
(le especialistas e conhecedores da matéria. Ess <~ 

C:omissão, após exame detido da situaç.ão de Be
lo Horizonte, formulou uma série de diretrizes 

· hásicas que o Departamento, gradualmente, 11a 

medida de suas possibilidades, vai adotando, com 
sensível melhoria para a facilitação do tráfego 
na Capital. 

Departamento de Pmllfn Soco!To c Medicina Legal 

A situa~;ão dos scrvi<,:os atineules :10 Depar
tamento de Pronto Socorro c Medicina Legal lelll 
merecido, da parte do Govêrno, iuterêssc todo 
particular. Algumas providêucias 1 1ais urgentes 
foram toma das, em H) 57. com u prcciúvcl melhoria 
<laqueies impor!antcs setore~~ da assistência pú
hlicn. Entre essas medidas, nssinn lnm-sc, pelo 
seu conteúdo de oportunidndc c alcance indis

cutível, ~ts n<r uisiç.i)cs de sele novus c modernas 
: 1mbulâncias para o Pronto Socorro e rle dois 
1·abecões para o setor (le Medicina Legal. Ver
ha r; maiores foram ignnimcntc det)linadHs aos ser
viços hospitalares do · DepartalllClllO, da mesma 
forma em que se proeurou completnr a equipe 
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indispensável nas diversas categorias de servido
res que ali trabalham. 

Pronto Socorro - Com os novos elementos 
materiais e humanos "de que pa ssou a dispor, o 
Serviço de Pronto Socorro pôde melhor assistir 
à população belo-horizontina, nas situações de 
emergência, tendo, em 1957, atendido nada me
nos de 41 .050 casos. Para êsse fim, registraram
se 16.686 saídas de ambulâncias durante o ano . 
O número de doentes internados atingiu a 2. 669, 
as visitas médicas a 1. 934 e o de radiografias 
n J1 . 1:3() , tcndo-s 1~ ai.ndn rçgi[o tra Elo 1. 056 trans
fusões de sangue e 2.373 exames de .lahoratório. 
Relevante se :mostrou a atuação do serviço de 
otorrinolarin golo;~ia cru e ateu deu 11 .072 casos de 
urgência. 

Medicina Le.gal - :t:;sse importan!:: setor do 
Departamento, incumbido de realizar tôdas .e 
quaisquer perícias, análises e exames médico
legais; tanto na Capital como · no interior do Es
tado, continua a ·cumprir, · com eficiência , suns 
finalidades. O total de perícias dessa naturezà, 
a que procedeu, alcançou, em 1957, a cifra de 
9.243 . No interior do Estado, nas m ais dife
rentes localidades, foram feitas 77 exumações. 
Do totnl das ]Wrícins l'f'alizadas, 2. 060 foram 
em cadáveres e 6. 717 em pessoas vivas. Da
da a relevância das funções exercidas nesse setor, 
é propósito do Govêrno prosseguir no programa 
de. aparelhá-lo sistcmàticamente com recursos ca-

' pazes de manter o seu alto nivcl de eficiência 
;écnica. 
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Novo Hospital do Pi'Onto So.r.orro 

Na mensagem do ano passado, foi salientado 
o plano do Govêrno de providenciar a construção 
de um novo Hospital de Pronto Socorro, dada a 
notória precar iedade de acomodações em que o 
mesmo a tualmcn te funciona. Essa inicia ti v a, 
'de marcante significação para a coletividade, 
já se encontra em fase ·de concretização ime
diata. Foram elaborados os projetos ·defini
tivos do novo edifício, com instalações ca
pazes de atender, em superiores condições d.e 
eficiência, as necessidades de uma população de 
um milhão de habitantes. Vão iniciar-se em breve 
"<: trabalhos de fundação do imponente ediffcio 
projetado, em terrenos de propriedade da Pre
feitura Municipal, situados na Av. Alfredo Ba
lena, cuja permuta com o Estado é objeto de let 
ora em exame nessa egrégia Assembléia. 
Cumpre suhl'nhar que, para levar a'vante 
empreendimento de tamanha envergadura, o Go
vêrno conta com a colaboração da União 
que, dada a natureza 'especial da iniciativa, 
se comprometeu a auxiliar o Estado com substan
ciais verbas orçamentárias, a partir do corrente 
exercício. 

Departamento de Polícia Técnica 

Dotado de novos recursos, em virtude da com
plementação de seus quadros funcionais, o De
partamento de Polícia Técnica desenvolveu , du
rante o ano, múltiplas atribuições, no desempe
nho de seu fundamental papel de orientação cien
tífica no combate e pumçao do crime. O 
Setor de lncêntlio, Desabamento e Explosão 
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fêz 18 viagens ao interior do Estado, a fim de 
examinar locais de incêndios, atendeu a 192 
requisições e elaborou 228 laudos, dos .quais 71 
'de incêndios, 10 de desabamentos, 30 de explo
sões e 117 vistorias de casas de diversões públicas. 
O Setor de Papiloscopia e Investigações em 
.Geral fêz 15 'Viagens, atendeu a 1.177 requisições, 
eoncorreu a 369 plantões e elaborou 1. 305 laudos, 
entre os quais o de acidentes de veículos, 5 de 
aferição de lenha, 523 de avaliação de objefl)s, 
10 <1 e avaliação indireta de objetos, 350 d': ar
rombamentos, 45 de danos, 40 de homicídios, 138 
'de jogos, 48 de suicídios. A Seção de Desenho e 
Fotografia Judiciária revelou 457 chapas e filmes, 
fêz 2.:3!10 pôscs, 8.000 cópias, 1.047 fotostáticas, 126 
reproduções e 183 litros de banhos químicos. 
A Sc<:ão de Física e Química Legais, aten
den a 80 requisitações tendo efetuado 78 análises 
qu!mico-toxicológicas. O Setor de Balística rece
beu 3G requisições, e examinou mais de 50 armas 
e munições e o de Documentologia efetuou cinco 
viar,ens ao interior do Estado, para fins de to
madas de cópias autênticas, atendeu a 88 requisi
r;õcs , examinou e cotejou 57 processos. 

Escola de Polícia «Rafael Magalhães» 

Intensas e profícuas atividades desenvolveu 
a Escola de Polícia Rafael Magalhães, para 
cumprir as responsabilidades, que lhe foram 
acresciuas pela Lei n.9 1.528, de 31 de dezembro de 
1956, de formação e aperfeiçoamento · das váriM 
categorias de servidores especializados da polí
cia civil. Funcionaram, proveitosamente, durante 
o ano, os Cursos de Formação, Extensão e Especia
lização para Guardas-Civis, Fiscais de Trânsito 
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e , Investigadores, bem como os Cursos de Crimi
nalística, para formação e aperfeiçoamento ·de 
peritos de polícia técnica, ·e ·de Criminologia, de 
.extensão universitária. 

' (~orpo de ' Bombeiros 

Corporação já tradicionàl e muito estimada 
da população, o Corpo de Bombeiros cumpriu 
satisfatoriamente a sua finalidade mediante os 
serviços dos dois destacamentos que mantém, um 
em Belo Horizonte, outro em Juiz de Fora. 
Um dos problemas mais angustiosos com que 
luta essa corporação diz respeito às suas insta
lações na Capital. Para obviar semelhante de
fiéiência, foram iniciados os trabalhos de recupe
ração e limpeza geral do prédio, em que se alo
ja, com a construção simultânea de .uma garage· 
c de outras dependências que virão, dentro em 
pouco, desafogar sensivelmente a situação antes 
exis~eutes . Luta ainda o Corpo de Bombeiros com 
a exigüidade de seus efetivos c equipamentos, es
pecialmen te em face do crescimento de nossos cen
tros urbanos. Repetidamente, chegam ao Go
vêrno solicitações para que a corporação esten
da sm s a tividades às cidades do in lcrior , 
CQjas notórias necessidades justificam a inicia tiva. 
Dada a natureza do Serviço c a con juntura 
atravessada pelo tesouro, está entre nossas ime
diatas preocupações estudar um sistema de co
operação, com o qual, , mediante convênio com as 
mw1icipalidades, essa . justa aspiração das maio
re.s concentrações urb.anas do interior possa ser 
satisfeita, dentro ·de um espaço de tempo r azoá
vel. O·dcstacamento de ·Juiz de .Fora teve, no ano 
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passado, o seu efetivo de homens ampliado de 
20 para 36 e foi dotado de uni novo autobomba. 
Em 1957, o Corpo de Bombeiros· prestou as
sistência em 166 incêndios ocorridos na Capital · e 
em 23 verificados em Juiz · de Fora, tendo ainda 
.atendido 106 chamadas .de inundações e· 102· de 
socorros diversos. O Departamento Técnico dà 
Corporação prestou valiosa: assistência preventiva 
através .de atendimento a dezenas· de pedidos· de 
tvistoria em galpões e prédios ameaçados de~ocor• 

rência de · incêndios e desabamentos. 

Departamento de· Identificação · 

O Departamento de Identificação, organizado 
nos melhores moldes da técnica especializada, 
expediu, durante o ano, 43.162 carteiras e ates
tados diversos. A sua renda atingiu . a Cr$ ... 
1. 300.636,00 contra a de Cr$ 703.306,00 havida no 
ano anterior. A localização ·dêsse órgão no quarto 
andar do edifício da Secretaria do Interior conti
nua a preocupar a administração. Estuda a Se
cretaria da Segurança uma solução para. o caso. 
dada a ncessidade de se instalar o Departamento 
em local de mais fácil acesso ao público. 

Departamento de Registro de Estrangeiros 

Pelo Departamento de Registro de Estran
geiros foram expedidas, em 1957, 497 carteiras 
modêlo 19, 1. 078 passaportes brasileiros, 352 guias 
de inscrição, 754 guias permanentes, 87 guias tem
porárias: Foram feitos tamliém, durante . a ano, 
1. 866. registros, havendo , sidb • revalidadas 1.188 
carteiràs ,modêlo.19· e preencHidas 558'. . Os vistos 
em passaportes· brasileiros·:· atin•gh·a:m· ai soma·· de 
1. 898 e em passaportes estrangeiros a de 761 ·: 
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Abrigo Belo H01izonte 

Com a transferência da Penitenciária de Mu
lheres para a sua sede definitiva, recobrou o Abri
go Belo Horizonte os elementos indispensáveis 
ao seu cabal funcionamento como estabelecimen
to de assistência especializada. Destina-se 
o Abrigo a proporcionar acolhimento transi
tório a pessoas de ambos os sexos, adultos 
e menores, privados de domicílio e de re
cursos ou em trânsito pela Capital, funcionan
do ainda como centro de triagem, identificando, 
examinando e encaminhando os albergados a des
tino conveniente, após prestar-lhes assistência 
médica, social e religiosa. Coopera ainda o es
tabelecimento com as delegacias da Capital, em 
atividades de repressão à vadiagem, amparando 
e recolhendo em estabelecimentos próprios os veJ:
dadeiros desvalidos, encaminhando os 1capazes 
aos trabalhos compatíveis com suas aptidões, fa
zendo retornar ao seio das famílias aquêles que 
as possuem e, finalmente, entregando à delega
cia especializada os falsos mendigos. No de:.. 
sempenho dessas delicadas funções, o Abrigo, 
de 1.'~ de janeiro a 31 de dezembro de 1957, 
ofereceu acomodação e assistência a 10.277 
pessoas, tendo fornecido 238.136 refeições, 71.229 
lanches, 42.653 dietas, além de 10.277 passes. 

Casa de Correção 

Numerosas e importantes obras de amplia
ção e remodelação foram efetivadas, no ano pas
sado, na Casa de Correção, tendo em vista resol
ver problemas qu~ desde há muito ali se acumu
lavam. 
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Foram levadas a efeito as seguintes obras no
vas: alojamento .da Polícia Militar; galeria de 9 
celas-fortes; pavimentação total do pátio interno; 
cela c pátio, para isolamento dos elementos anor
mais; celas individuais, quatro; reforma geral das 
antigas celas; r eforma geral da casa da Diretoria; 
caixa d'água e r êde de distribuição, com capacida
de para 40 mil litros; gruta para Nossa Senhora 
de Lourdes; reforma geral da rêde elétrica, rêde 
de esgôto, telhado, pintura e móveis; melhora
mento em tôdas as seções de trabalho; novo salão 
de barbeiro. Existindo no presídio, em 31 de de
zembro de 1956, 333 internos matriculados, verifi
cou-se, durante o ano de 1957, um movimento de 
765 entr adas c 709 ~a ! das, tendo o <; , crcíd o se en
cerrado com um total de 389 internos r ecolhidos ao 
presídio, o que exprime uma considerável eleva
ção na densidade demo-carcerária do estabeleci
mento, com sérios reflexos na rotina administra
tiva. Assume particular significação o montante 
de gratificações concedidas aos internos e às suas 
famílias, como retribuição pelo trabalho livre e 
produtivo que executaram, nos têrmos da lei. 
Nada menos de 180 desempenharam variadas 
tarefas, desde as de construção civil, a tividades 
em poços ar tesianos, cozinha, horticultura, até os 
trabalhos de escritório. Entre as várias constru
ções realizadas, mediante o emprêgo dessa mão
ue-obra, salientam-se os edifícios que a Secretaria 
da Segurança está construindo na Capital, a Pe
n itenciária de Mulheres e trabalhos .de reforma 
em vária~; delegacias distritais. As gratificaçõ~s 

concedidas por êsse trabalho totalizaram, duran
te o ano, a soma de Cr$ 1 . 098. 072,4{). 
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Con~gedin·ia Ger<li 

A Co_rr.egedoria Geral da Polícia · desempe· 
nhou, normalmente, suas funções fiscalizadoras, 
tendo examinado e des,pachado nada menos de 
410 inquéritos de •variada natureza. Foram ainda 
instaurados pelo Corregedoria 105 inquéritos, dos 
quais 32,se remeteram à Justiça, 12 às autoridades 
policiais, encontrando-se em andamento 61. 
A Correg~doria realizou também. 21 dili
gências no interior do Estado e determinou a efe
tivação de 69 outras através. de deleg~dos~ 

Polícia; Mili~ar 

A Polícia Militar, seja na sua. função de fôrçro 
auxiliai" do Exército, seja no seu primacial ·. papel1 
de instrumento. da manutenção , da• ordem e da 
tranqüilidade coletiva, especialmente no interior 
do Estado, manteve-se à altura de suas elevadas 
responsabilidades. As celebradas tradições de dis~ 
ciplina, devotamento e galhardia no cumprimen
to do dever, que tanto distinguem a Corporação, 
foram reafirmadas em ocasiões numerosas, par
ticularmente na eventualidade do deslocamento 
havido de uma de suas unidades para a região 
do Contestado, onde a sua exemplar e prudente 
atuação cm·respondeu plenamente à confiança que 
o Govêrno nela depositou naquela delicada incum
bência. O Govêrno tem-se desvelado em dotá-la, na 
medida ·das possibilidades do erário, dos recur
sos·indispensáveis ao aprimoramento de seus qua
dros e à extensão de suas atividades reclamadas, 
em ritmo· crescente, pelo progresso e bem-estar. 
da comunhão mineira. 
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Miss.ão Militar - Integrada por oficiais . 
capazes, a Missão Instrutora. do Exército 
Brasileiro . continuou . a . prestar valioso con
curso ao preparo militar da Corporação. Jtsse. 
concurso tem ganho, de ano para· ano, maior subs
tância, facilitando à, Polícia . Militar subsídios téc- . 
nicos preciosos e facilidades paTa · a aquisição dos . 
diversos equipamentos, de que necessHa. No ano 
passado, a · Missão Militar,- por- ordém do .Coman- · 
do""Geral, destacou. um· tenente:-coronel e um ca
pitão para, respectivamente, Diretor-Geral:de En
sino e Adjunto, no Departamento de Instmção . 
onde o meio escolar de formação dos quadros ofe., 
rece campo prop,ício de execução profissional da 
parte militar. 

Efetivo · e unidades - O efetivo · da Polícia .. 
Militar foi fixado, pela Lei n.9 1.526, de 31 de.' 
dezembro de 1956,· em 10.500 homens. . Fm·am . 
engajados, durante o ano, para o fim · de cobrir 
os· claros, 1. 441 homens. A Corporação manteve , 
em funcionamento o mesmo número de unidades 
e serviços anterior mente existentes.. Seis homens , 
morreram, no cumprimento de seu .dever, respec- · 
tivnmente, em Chonin, Coroaci,. :Machado, Laj i
nha, Pompéu e Rio Vermelho. F.OJ:am feitas GH) , 
promoções, das quais 128 de oficiais e 391 de 
praças. 

Instalação de novas unidades - Pela Lei n.Q · 
1. 526 citada; foram · criadas duas novas unidades 
na Polícia Militar, · o 11.9· e o 12.9 Bàtalhão de In.:. 
fantaria, a se localizarem, respectivamente, em· 
Guaxupb e Ponte Nova. A iniciativa teve em · 
vista a carêncià: de pessoal da · Gorporação, 
face aos crescentes• reclamos' do polieiamentéY no · 
interior. A localizaçã-o dàs· unidades atendeu ' 
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aos requisitos indispensáveis encontrados na
quelas cidades que, a par de serem centros ur
banos importantes, constituem, também, núcleos 
de convergência de áreas populacionais conside
ráveis, dado o sistema de transportes e comuni
cações de que dispõem. A instalação de novos Ba
talhões impõe, no entanto, uma série .de estudos e 
providências preliminnres que foram devidamente 
procedidas . Está na cogitação do Govêrno efe
tivar, no corrente ano, o funcionamento das no
vas unidades, esperando para êsse fim vencer os 
óbices encontrados no que diz respeito ao aquar
telamento. 

Policiamento ostensivo - A instituição do 
sistema de policiamento ostensivo na Capital foí 
outra iniciativa marcante, que assinalou o aus
picioso desenvolvimento das atividades da Polícia 
Militar em 1957. Feito em duplas, êsse sistema, 
já consagrado nos grandes centros urbanos, de
terminou sensível melhoria no policiamento de 
Belo Horizonte, circunstância que mais se evi~ 
denciará à medida em que fôr sendo cumprido 
todo o programa traçado. Para atender a 
essas novas responsabilidades, a Polícia Mi
litar transformou o 5.Q B .I., aquartelado na 
Capital, em Batalhão de Policiamento Osten
sivo, que tomou a si o serviço de patrulhamento 
por área. Foi criada a Superintendência do Po
liciamento Ostensivo, incumbida de coordenar as 
suas atividades, em estreita cooperação com a 
Secretaria da Segurança Pública. Um serviço de 
cães, adestrados para servirem de auxiliares efi
cazes do policiamento, foi, igualmente, providen
ciado durante o exercício, e deverá dentro em 
pouco entrar em funcionamento. 



-315-

Atividades policiais no interior - Para aten
der às necessidades do ·policiamento no interior, 
quase inteiramente a seu cargo, a Polícia Militar 
manteve em atividade, em 1957, 610 destacamen
tos, diligências, postos policiais e de fiscalização, 
abrangendo, com essa essencial área de ação, to
do o Estado . 

Aquarte'lamentos - O atual Govêrno encon
trou as unidades e serviços da Corporação ins
talados, em sua maioria, em prédios ·que não cor
respondem às suas necessidades. Para obviar 
êsse problema, de relevância indiscutível, traçou
se um plano de ohras qne está sendo executado 
sistemàticamente e que será capaz, dentro de um 
futuro próximo, de alterar sensivelmente a si
tuação reinante. Cogita-se, assim, de comple
mentar as obras da nova sede do Batalhão de 
Guardas em dois pavimentos para o aloj amento 
daquela unidade . Intensificaram-se, simultânea
mente, os trabalhos de construção de novos pavi
lhões para os G:) e g.? Batalhões, os qnuis dent 0 

em algum tempo deverão contar com instalações 
mais confortáveis. V árias e importantes melhora
m entos estão sendo feitos, também, no 10.'~ B. I. , 
locnlizado em Montes Claros, e no Regimento de 
Cavalaria da Capital. O 4.9 B.I., de Uberaba, 
passou, igualmente, por substanciais reformas, que 
aumentaram o patrimônio e as condições de con
fôrto de seu aquartelamento. Foram tomadas 
ainda as providências preliminares para a cons
trução do ·quartel definitivo do Batalhão de Mon
tes Claros. 

Instrução e Cultura - Maiores recursos téc
nicos e materiais passou a contar a Corporação 
para o aprimoramento intelectual, profissional e 
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físico de ·seus quadros. Foi concluído e inaugu
rado o edifício . do Internato Governador Bias 
Fortes para alunos· do üepartamento de Instru,. 
ção, cujas obras se iniciaram em maio de 1956: 
O prédio, de dois pavimentos, tem área útil de 
1. 690 m2, e atende, dentro · dos melhoresJ requi
sitos, à finalidade a que se destina. Terminou
se, ,por outro ,lado, .a instalação do Ginásio . Tira
dentes, que funciona junto ao mesmo Departa
mento, obra que, também, fôra . iniciada em .1956 . 
O. educandário, além de nova. sede, passou" a, 
contar ·COm bem . aparelhados laboratórios de fí~ 

sica e química·. Projetado e iniciado em .dezem
bro daquele mesmo ano,· concluiu-se Q prédio des ... 
tina do à administração -da · Escola de Educação 
Físicaj que funciona em regime de cooperação com 
o D . I. As atividades dês te último foram · ainda 
bastante beneficiadas· com a complementação · de
sua Praça de Esportes e a construção de um pr '
dio destinado às instalações de rancho e refeitó
rio. Com essas novas instalações, o Departamento 
de Insti'ução, como ma triz da instruçfto intelec
h~al , moral, profissional, cívica, dos quadros da 
Polícia Militar, passou a contar com recursos mais 
apreciáveis com que poderá intensificar e apri
morar, o trabalho. ját ines timável que presta ao 
Estado e à Corporação: 

Assistência. Social - As atividades ·de assis
tência social aos membros da Corporação e suas 
famílias foram desdobradas durante o ano. O 
Hospital Militar, núcleo central da assistência 
médica, atendeu, no exercício em exame, 46.093 
pessoas. A sua farrnúcia aviou )102.499 ' receitas, 
o lahora tó,rio de análises pToccdeu" a 37.667 
exmnos. O· làctá:r.io; que tem · prestado assinala., 
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dos serviços à coletividade da Polícia Militar, 
atendeu a 4 .. 562 pessoas e distribuiu a filhos de 
.praças 575.002 mamadeiras. Como entidade co
ordenadora de todo o sistema de assistência so
cial aos militares e suas famílias, .a A.A.C.E. de
·senvolveu uma série de profícuas atividades du
rante o ano, promovendo o Natal das Crianças, 
mantendo Cursos de Corte c Costura, Cursos de 
Admissão às Escolas Técnicas, estimulando a prá
tica dos ensinamentos religiosos, tomando provi~ 
dências tendentes à recuperação da saúde dos as
sociados. Deve ser mencionado que a assistência 
·moral e religiosa da Corporação tem sido cuidada 
com desvêlo, com resultados plenamente satis
·fatórios, dado o estreito entendimento mantido· 
entre a Capelania Militar, os Comandos, os 
Quadros e as famílias dos militares. 

Sanatório Eugênia Va rgas - ConcluitH5c, 
durante o exercício, a construção e instalação do 
Sanatório Eugênia Vargas, estabelecimento que, 
pela sua finalidade, se destina a prestar rele
vantes beneficios à coletividade da Polícia Mi
,Jitar. O Sanatório ·conta com instalações mo-
delares distribuídas em edifício t~cnicamente 

projetado. Para a sua realização, contou o · Es
tado com valiosa cooperação material e técnica 
do Serviço Nacional de Tubereulose. Já no cor
rente ano, o estabelecimento passará a tratar dos 
doentes da Corporação, assinalando uma nova 
fas.e na evolução da assistência médica prestada 
pela Polícia Militar aos seus servidores . 

'Caixa Benefieente - ·A Gaixa .Beneficente, . 
em 1957, pagou beneficies da .ordem tie .Cr$ .... 
58 ! 538.956,90, ao passo que as . suas rendas : atin
giram o montante de Cr$ .55.229.519,00. Com o· 
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saldo vindo do ano anterior, na importância de 
Cr$ 3. 686. 593,10, o exercício foi encerrado com 
um "superavit" de Cr$ 377.155,20. O número 
de pensionistas assistidos foi de 4.026, tt•ndo 
havido, durante o ano, 281 inclusões e 201 ex
clusões . Em 31 de dezembro de 1957, o total 
de sócios da Caixa ascendia a 12 .956. 

Serviço de Subsistência O Serviço de 
Subsistência é outro setor que continua a prestar 
grandes benefícios ao pessoal da Corporação, 
pois lhe fornece gêneros alimentícios e outras 
utilidades a preços inferiores aos encontrados no 
mercado. Através de seus núcleos ·de venda, na 
Capital e no interior, o Serviço atendeu, durante 
o ano, a centenas de milhares de clientes. A 
Fazenda Guarani, que é controlada pelo Serviço, 
demonstrou bom índice de progresso de rendi
mento, tendo sido dotada de novos e importan
tes elementos produtivos. 

Caixo de Pecúlio do s Sargentos - - A Caixa 
de Pecúlio dos Sargentos admitiu, duran t(' o exer
cido, 1 . 366 novos sócios, elevando-se. assim, o 
seu .quadro social a 6 .103 associados. Destina
se a Caixa a assegurar o futuro rla fmnília rlo mi
litar , cogitando-se, no momento, de instituir o 
fin anciamento imob iliário para os seus associa
dos. 

Corpo de Serviços Auxiliares - Importantes 
trabalhos executou o Corpo de Serviços Auxilia
res, no ·desenvolvimento de numerosas obras ci
vis tanto para o aquartelamento das unidndes 
e seus órgãos complementares, como para a ad
ministração pública em geral. Entre estas últi
mas, salientam-se os trabalhos de reparo e cons-
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trução realizados na Secretaria do Interior, na 
Penitenciária de Neves, na Assembléia Legisla
tiva, no Palácio do Govêrno, no Minas Tênis Clube, 
no Hotel de Turismo de Diamantina, no Palácio 
de Justiça, na Estfmcia de Lambari. A Olaria 
do Taquaril pôde fornecer, em 1957, 1. 830.513 
unidades de vários tipos de tijolos e telhas. 

Serviço de Transportes - Embora a frota de 
veiculos não satisfaça ainda inteiramente as ne
cessidades da Corporação, o seu gradual refôrço 
e permanente conserva têm sido objeto de siste
máticas providências. No ano passado, a Polícia 
Militar foi assim dotada de 15 motocicletas, 2 
ambulâncias, uma para o Hospital Militar, outra 
para o Sanatório Eugênia Vargas, uma j ardi
neira uma camioneta e um automóvel. A 
Corporação passou a contar, desta maneira, com 
cêrca ·de 120 veículos motorizados dos diversos 
tipos e finalidades. 



DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO 

Se o ohj etivo essencial dos esforços do atual 
· Govêrno tem cousis tido em reconstruir as ·bases 
da economia do Estado, com a . criação de :novas 
fontes de riqueza, ·nem •por isso desuuroú ·'êle dos 
problemas referentes à . cultura popular. 

Todos os órgãos incumbidos de atender a 
essa exigência de nossa evolução espiritual mere
ceram a mais desvelada atenção do poder públi
co, sendo animadores os resultados que se regis
tram neste capítulo . 

Imprensa Oficial 

Continua a Imprensa Oficial cumprindo r e
gularmente suas atividades, embora ainda se 
ressinta das deficiências de uma desgas tada ma
quinaria, cujo reaparelhamento vem sendo exe
cntado, na medida das possibilidades orçamen
tárias. 

A produção do estabelecimento, no período 
compreendido de abril de 1956 a março de 1957, 
foi de Cr$ 50.000. 722,00, com urna despesa de 
Cr$ 47.852.010,70, do que resultou um superavit de 
Cr$ 2.148. 711,30. 

Prosseguem em ritmo bastante acelerado as 
obras de ampliação do novo pavilhão, onde serão 
instaladas a redação, oficinas e impressão do 
órgão oficial, ainda funcionando em prédio an~ 
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t:go, inteiramente desprovido de meios que pos
sibilitem o melhor apel'i'ciçoamento dos serviços. 

Entre os melhoramentos Ülh'úduzido:~ na 
Imprensa Oficlal, cabe cnlicntar, '.·omo o de m:lior 
vulto, a próxima instah ção e moJ:ltaeern dn nova 
impressora "lVIarinoni" c a subu;tação de ekirl
cldade, dois CllllH'Ccndimcntos que virão contri
buir eficientemente para que possa o "lvl.in~;s 

Gerais" reconquistar o lugar de pres tígio que 
lhe cabe na imprensa do Estado. 

Com relação às oficinas de obras, continuam 
as suas instalações a merecer maior atenção, de
vendo ser ampliadas e reformadas, de acôrdo 
com a técnica moderna. Somente assim poderão 
elas oferecer uma produção que corresponda :\s 
exürências do serviço público, não se perdendo 
de v.is ta a necessidade de . nelhorar DS condições 
de salnbridadc do ambiente em que trabalha o 
pessoal gráfico. 

Arquivo Púb!ico Mineiro 

Ao Arquivo Público lVIiuciro foi possível ad
quirir, com uma verha obtida no Orçamento 
F ednal para 1957, uma oficina completa de en~ 
cadcmaçuo c res tnnra(:ão para as seções de 
Hemcrotcca c Códices. A inst[)bção do ma(p.Ü
nário uguardn as obras necessárias c indispensá
veis de adaptação do prédio. 

l!:ste auxílio, que er a destinado também à 
Biblioteca , serviu para aquisição de mobiliário 
de aço e de publicações especializadas para pes
quisa de natureza histórica e geográfica. 

Houve uma freqüência de 1.150 pessoas, em 
consultas às suas diversas seções, incluindo-se 

·- -1";-"':. 
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neste número os que passaram pela Pinacoteca 
e Museu Histórico . Entre os visitantes ilustres 
que tivemos no Arquivo Público Mineiro, dcse
j amos destacar o Sr. Bernard Hardion, Embai
xador da França no Brasil, e o jornalista de 
renome internacional do "Paris-Match", Sr . 
Raymond Cartier. 

Além de fornecer um copioso documentário, 
o Arquivo Público Mineiro colaborou também 
através de um dos seus funcionários para proce
der a pesquisas no Hio de Janeiro c coligir ele
mentos para fundamentar as razões do nosso 
Estado na "Questão de limites entre Minas Gerais 
e Espírito Santo", ora em julgamento no Supre
mo Tribunal Federal. 

Departamento Estadual de Informações 

Com o obj etivo de atualizar as disposições 
até então em vigor, foi pela Direçfío Geral do 
D. E. I. expedida portaria regulamentando o 
r egistro de serviços de altofalantes no Estado . 

Helativamente aos serviços de divulgação, 
elaborou a Divisão de Divulgação c Ttu:Lmo 
jornais cinematográficos c filmes documentários 
do Festival de Ouro Prê to, das inaugurações c 
solenidades comemorativas da passagem do 1. '~ 

aniversário da atual Administração, da H.cunião 
dos Governadores da Bacia do Paraná, em Flo
rianópolis, da vi::iita do Presidente Craveiro Lopes 
ao Estado, do Forum Econômico "Teófilo Oloni" 
r ealizado em S . Paulo, da inaugnração du Ho
dovia Presidente I\uhitschek c de Ol troD acon te
cimentos. 

l<'oi iniciada a execução do plano governa
mental de filmagem dos municípios mineiros, 
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havendo sido concluídos c entregues aos distri
buidores, para divulgação no País, os filmes do
cumentários referentes a Poços de Caldas, Barba
(:ena, Córrego do Bom Jesus e Monte Sião. 

Pela Divisão de Imprensa, Rádio e Diversões 
Públicas, que atua em cooperação com o Serviço 
de Censura de Diversões Públicas do Departa
mento Federal de Segurança Pública, forn n 
aprovados programas cinematográficos e teatrais, 
competições e espetáculos de variedades, no total 
de 28.894, além de 29 jornais cinematográficos, 
de produtores estabelecidos na Capital . Foram 
ainda expedidas 31 portarias de registro de ser
viços de alto-falantes para cidades do interior 
do Estado. 

O recolhimento ao Tesouro, por intermédio 
da mesma Divisão, de taxas , de licenças para 
diversões, atingiu a importfmcia de Cr~j) ..... . 
507.014,20 que, em confronto com a arrecadação 
do exerc.icio anterior, que foi de Cr$ 191.582,00, 
acusa um aumento de Cr$ 315. 1132,20. 

Radiodifusão 

A Rádio Inconfidência vem cumprindo nor
malmente a sua função de órgão de difusão 
rápida de atos c providências do Govêrno, 
para o necessário conhecimento de todos os mi
neiros. No ano findo, os programas informativos, 
econômicos, educativos e culturais foram conside
ràvelmente ampliados, estruturando-se de ma
neira a melhor servir à coletividade . Entre as 
providências de caráter educativo, ressalta-se a 
completa remodelação de programa destinado à 
infância e à juventude, que passou a ser reali
zado em conjunto com o Serviço Social da In-
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dústria. A orientaçüo social c pedagógica 
do competente corpo de especialistas daquele 
Serviço resultou num grande êxito do programa 
rádio-educativo destinado à infância mineira . 
Foi procedida a ampliação de Jornais Falados; 
deu-se ao tradicional programa "Hora do Fazen
deiro" sentido mais útil e prático, visando ao 
inter êsse de nosso meio rural e, no tocante a 
difusão cultural e artística, foram igualmente 
aprimorados programas já existentes e criados 
outros, concorrendo essas providências para 
maior prestígio da Emissora na radiofonia bra
sileira . Tecnicamente, aparelhou-se ela de vá
rias maneiras, adquirindo-se, com os recursos 
orçamentários, material para reposição, como 
válvulas, condensadores, transformadores . .Re~ 

modelou-se completamente o transmissor de onda 
curta, o que permite que as programações al
cancem as mais longínquas cidades do mundo, 
principalmente européias . 

Êsse trabalho, da maior relevt'tncia para a 
Emissora, foi r ealizado pela sua Seção Técnica, 
dentro das verbas orçamentárias e com .a renda 
própria, sem recursos financeiros extraordL á r · os. 
Assinalável foi também, no exercício, a adapta
ção de um dos veículos da Emissora , no qual se 
instalou aparelhagem completa para irradiações 
e reportagens externas . :i!:sse trabalho se fêz 
igualmente com os recursos comuns do orça
mento e da renda industrial. Colocada no mais 
alto plano entre as emissoras brasileiras, quer 
pela abrangência de suas irradiações no Pai:3 e 
no estrangeiro, quer pela qualidade de seus pro
gramas, a rádio oficial do Estado tem, conse
qüentemente, de atrair a atenção da indústria e 
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do comércio, como veículo útil da propaganda de 
seus produtos . A renda industrial da Emissora, 
provinda dêsscs clientes, e a qual, com as verbas 
orçamentárias próprius, assegura a manutenção 
do Serviço no alto nível em que se encontra, foi 
no exercício de 1957 de cêren de 16 milhões de 
cruzeiros, equilihrando~se receita e despesa. Os 
encargos de pagamento da totalidade do pessoal 
artístico, incluindo músicos, considerável parte do 
pessoal técnico, e inúmeras rubricas de despesa 
peculiares a emissoras de rádio, como dlreitoG au 
torais e outras, são pagas exclusivamente pela 
renda industrial da Enliswra. 

Feira Pe~rmammte de Am3z'·ras 

1 F eira de Amm;lms contimw a mcfcecr a 
melhor atenç:'í.o do Govêrno. 

Em Hl57, sensíveis inovações fonH introdu
zidas nas suas dependências internas, como as ins
talações hidráulicas, melhoramento da ilumina
ção de suas vitdnas e dos vastos salões destinados 
à exposição permanente da nossa indústria pesa
da c manufaturas leves. 

O Aquário foi dotado de instalações novas. 
A Biblioteca esteve aberta ao público de j:mciro 
a dezembro, c notável foi o movimento de visitan
tes do País e do estrangeiro. 

Entre as realizações m arcantes de 1957, na 
Feira Permanente de Amostras, pode ser destaca~ 
da a da construção de um galpão no pátio prin
cipal, custeada pela renda própria da Feira. A 
medida objetivou a localização, num só ponto, de 
~rários serviços até então esparsos pela cidade. 
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Estânciac Hidromberais 

As fontes de úguas minerais, por ser em ri 
queza de sub-solo, são vinculadas ao Govêrno da 
União, fazendo-se a exploração delas por conces
são regulada pela legislação própria . 

Wnterionnente a êsse regime, o Estado exer
cia de maneira ampla o direito de propriedade 
sôbre a maioria das principa:s fontes de úguns 
minerais, sitnndas em seu território . 

Com o advento do Código de Minas, em 19:H, 
o Govêrno rc~{islrou em seu nome as fontes <k!' 
Araxá, Poc,os de Caldas, Cambuquira, Caxumhú, 
Contendas, Lambari, Pocinhos do Rio Verde, com 
o direito de utilizá-las industrialmente. 

Logo a seguir, deu-se execução ao plano d1e 
aparelhamento da Estância de Araxú, cujas oh ·as 
terminaram em 1944. 

Estância explorada pelo Estado - A situação 
atual das cstfmcias exploradas pelo Estado se 
apresenta da seguin te formn: Po~os de Cald;.~~; , 

Araxá, Cambm1uira c Lambari, exploradas di~ 
retamentc pelo Govêrno; Caxambu c Pocinhos· 
do Rio Verde, arrendadas por contratos; Con
tendas, fontes para rccaptar. 

Dessas, Araxá, Poços de Caldas c Ca xam1m 
estão aparelhadas com o conjunto de obra:' mnh 
neCJessários ao racional aproveita mento de snu.3 
fontes. 

Pocinhos do Rio Verde será, deu tro do prJzo 
contratual, uma estância dotada dos serviços es
senciais ao aproveitamento de suas fontes, já es
tando em funcionamento ali o balneário cons
truído pelo Govêrno. 
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Restam, das estàncias em referência, Cam
buquira e Lambari, em faste de aparelharnenio, c 
Contendas, com seus problemas mab in 11ediatos 
já submetidos a cuidadoso estudo. 

O quadro de nossas estâncias foi acrescido, 
em 1957, de mais duas : Jacutinga e Monte Sião. 

Poços de Caldas e Ara~r:á - lmp•ortantcs 
obras se promoveram nas Termas de Poços de 
Caldas no sentido de seu maior confôrio. Hccen
tetnente, r ealizou-se ali um curso inten<::iw1 p ~l r a 
formação de duchistas-massaglsta~>, con1a fl'~qu;:; : 

cia de servidores das Termas de Araxá, t_!um;;h 
dezenove pessoas receberam cedificados . 

Também por sensíveb inova,;õcs pn~;s~m,r, l :~:; 

T ermas de Araxá. Entre estas a sua seçf\o d•; 
mecanoterapia, com a instalação d e l:m npnr -l L~J 

fisioterúpico, marca Universal, de fahi'ic<H;:lo de
mã. Enquanto isso, outros aparel os, de,·till<Hl•>s 
à Incsma seção, c que se eucontrararn nas tern ns, 
foram revistos e assentados, forman do, usslm, mn 
conjunto especializado de grande utilidade. 

'A:mpliou-se ao dôbro u capacidatk dos hnnho:,; 
carhogasooos e foi instalado novo cmnprLS!Jl,l' para 
atender, c.om regular eficitncia, a::; scçi)e~; (1C 

innlações. Na seç5o de indigcn Les foi reformada 
a enfermaria c revista a · parclhagcm de duchas 
c banhos. Colocaram-se duas bombas vVbortingtou 
para substituir as antigas !lombas de circulnc:uo, 
sendo também recuperadas as caldeiras velhas 
e feita a revisão nas tubulações. 

A conclusão da adutora Üe rese:vatór:.o da 
r êdc de água foi outro empr eendimento de alta 
significação, com a captação do córrego dos Bor
ges, elevando-se, desta maneira, para 620.000 litros 
em 24 horas o abastecimento do precioso liq_uido. 
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Cambuquira - -Com a exi : U:~nc ·a 'h fin ~mc!a
mento do contrato de VJenda de úguas, novos edi · 
fícios foram projetados para balneário e engarra
famento, bem assim iniciadas obras do parque, 
achando-se concluídos os projetos de portaria c 
instalações sanitárias, estando já aprovada a 
concorrência pública para a construção cto mo-
derno balneáriOi IC casa de máquinas . 

Caxambu - O primitivo contrato de arren
damento data de 1913 e foi 1·enovado em 1946 e 
1952. A emprêsa de Águas de Caxambu é a arren
datária. O prazo do contrato é de sessenta anos, 
devendo terminar, porh nto, em 973. 

A Emprêsa arrendatária, em o.nn:·n·V. ~ •. :, ~ \o <k 
obrigações contratuais, realizou, pràticamente, 
tôdas as obr as de aparelhamento do Pnrque dac; 

Aguas e montou as instalações do pavilhão de 
engarrafamento. 

A construção do lago foi concluídn . pro:: ·~~

guindo, em tôrno do mesmo, serviços c c Jr ,)a11.1-
zação, como o de movimento de terra para cobrir 
trechos em declive . O novo pavilh~o da Font . 
D. Ptedro 11 acha-se quase terminado. Fol mn .. 
pliada, com novas máquinas, a seção de engar
r afamento, como esmeradamente oonscrvados 
todos so servic;os e instalações dentro do P arque . 

Realizou-·se, com real proveito ll~ ~~;r::nH~ ·~ ) l ·'O

jcr;ão, o Congresso de Turismo e I-Edro o .r~ · L , 11:1 

esttn da, patrocinado pela Prefeitura locnl c 
apoiado pelo Govêrno do Estado. 

São Lozzrenço - A Emprêsa tem ~ • e dcweln
do na constnntc melhoria da estância, ach ando
se em ascendência o número dos que a freqüen-
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tam . A exportação de água também rcgL;tra nm 
amnento contínuo,. 

Passa Quatro - Não estando ulthnada a de
sapropriação, não foram iniciados quaisquer 
serviços. 

llabirito - As providências preliminares para 
início dos testudos de aproveitamento das fontes 
existentes em Itabirito estüo sendo tomadas, ln-· 
clusive para desapropriação dos terreno:> nccc:3-

sários ao Parque c proteção das fontes. 

Restam as estfmcL's de Monte Sião e .Jacu
tinga , aquela oficialmente instalada <'lYl 1057 e _;á 
em fase de progresso, com a sua e ·porto.ção de 
águas em constante aúmento; n últim:> 8 ' "'c .cp: n 
idênticas oondiçõcs . 

Parque de Agzws dr. Lambari -- ~~:sk c-:;tabe 
lecir<:"l.ento estú ntm1a fr~sc em rru c n m•k ::I. : '1d:i') de 
set! r eQparelhamento, com obras r cc1<"1.méH ~1. : ; ~~ 

constantes de plano govern:.:nnental , é ,ne ir ú in
dicar I() sistema administrativo 'mais adequado à 
sua utilização industrial . 

A lei autoriza se faça o arrendamento dos 
serviços por concorrência púhlict . O Go·.r (·rno, no 
ten tnn to, encaminhou à Assemhléb Lc· :~blat!va, 

acompa 1hado de mensagem., ln·oj to que dispõe 
sôbre a organização de sociedade de economb 
mista, destinada ao nprovcitamento c inc ustrl· li
zuçãn de recursos hidromineraiG c ao desenvolvi
mento do turismo . O objetivo da Administração 
é fundar uma companhia-hase, em tôrno dn qual 
existirão outras de caráter regional, a exemplo 
da C. E. M. I. G. A sociedade de 'crú ter n <kL.o ·· 
minaç~o de "Aguas 'Mim:~r n is f c ·M i n~\ s Gcr:ll·; , S//\" 
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(HIDROlVIINAS) o Pelo art. 3.'1 do proj cto, o 
Executivo ficará autorizado a converter Lambari 
numa sociedade subsidiúria, com o capital de 
Cr~ 50 o 000 o 000,00 o 

Indústria Hoteleira- Encontrmn-EIC vinc~Jln.
dos ao D. F. I. os seguintes bens patrimonin ís : 
Pálace Hotel c Púlace Cassino, de Poços de Caldas ;o 

Grande Hotel de Ara xá; Grnn(hc Hotel d _ Ouro 
Prêto e Hotel de Turismo de Diamantina o 'fodc;.; 
êsses estabelecimentos se encontram sob regi
me de arrendamento, com exceção dos dois úl
timos, sendo que o de Diamantina se acha fecha
do, recebendo obras de conservação e recuperação 
de suas instalações, em fase final. Quanto ao 
Hotel de Ouro Prêto, a~3 demarches para o seu 
arrendamento j á estão pràticamente concluídas o 

Auxilio Federal - Para fazer fa ce às de'> [lC·· 

sas com a construção do Parque junto às fontes 
termais de Pocinhos do Riu V c r de (Lri n .'' 2 o GG1 , 
de 1955), a Secl'letaria da Afo(ricultura oh icve dn 
Govêrn() Federal uma verba de Cr!ji 1 o 5GO o or:<),O'l . 

Departamento Estadual de Esiulist!~a 

Parte integrante do sistema nacional, fil i;c<lo 
ao Instituto Brasileiro de Geografia c Estatística, 
é o DOE.E. a repartição responsável pelo lcvantu
mento, todos os anos, de quadros numéricos des
tinados a retratar, com fid elidade, a vida do nosso 
Estado, nos múltiplos aspectos em que se apre
senta. 

A ação harmônica levada a efeito pelo D.F.E., 
pela Inspetoria Regional de Estatística c pelo:; 
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demais órgãos estatísticos estaduais, sob a orien
tação técnica da Junta Executiva Regional de 
Minas, possibilitou fôsse encerrada em tempo ré
corde a XXI Campanha Nacional de Estatística 
(dados de 1956), na parte relativa ao nosso Es
tado . Com efeito, após a coleta, a erJticn e a apu
ração, a partir de V de janeiro do ano passado, 
de mais de 30.000 questionários, já se achavam 
concluídos, antes de 31 de agôsto de 1937, todos 
os 71 mapas numéricos que constituíam a refe
rida Campanha, tendo sido os 10 últimos envia
dos naquela data à Secretaria Geral do Conselho 
Nacional de Estatística, na Capital da República. 
Isto representou uma real vantagem sôbrc a Cam
panha anterior (dados <..lc 19:S;)) , cu jos <rua dt-o:.; 
de apuração, na sua totalidade, só em 0{) d ·~ se·· 
tembro de 1956 puderam ficar completa os. 

Aliás, essa aceleração no ritmo dos h·aba
lhos de apuração se vem acentuando, m.wpic.iosa-· 
mente, de ano para ano, bastando para i.sso dizer 
que a XVII Campanha foi encerrada em 30 de 
abril de 1954, a. XVIII em 31 de dezembro de 
1954, a XIX em 31 de outubro de 1955, a XX em 
30 de setembro de 1956 e a XXI, como vimos, em 
31 de agôsto do ano passado . Tal f a to a testa o 
constante aprimoramento do sistema estatístico 
mineiro, aí incluídos não só os órgãos estaduais 
encarregados da crítica e apuração, como tam
bém os órgãos do I. B. G. E . incumbidos da coleta 
e preenchimento dos formulários . 

As gra 'es defic· êncius do equipamento Monó
tipo da Divisão Grúfica do D . E . E . , sobretudo 
na parte da composição e funcionamento, conti-
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nu aram a dificultar a execução normal do lH'O~ 

grama de divulgações a cargo do D. E . E. As 
providências para a aquisição de mn teria] tipo
gráfico nos Estados Unidos, com o fim de sanar 
tais deficiências, achavam~se em sua fase final 
junto ao Banco do Brasil quando grande elevaç:-o 
no preço do dólar, em virtude da aplicação du 
Lei Federal n.Q 3.244, de 14 de ngôs o de 1957, 
veio determinar novo atraso . Diligcncin o 
D. E. E., presentemente, no sentido de conse
guir a suplemc tação do nuxílio especial antcdor
mente concedido pela Junta Executiva Central do 
Conselho Nacional de EstaHstica, de . odo a se 
poder fazer face à elevação verificada no mon·
tante das despesas com a importação mencionada . 

Vencendo sérias dificuldades, c ue delcrmi·
naram grande atraso nos trabalhos, pôde afinal 
ficar pron ta a impressão do número do "Anuúrio 
Estatístico do Estado" relativo r.o úno de 1955, o 
qual contém farto material informativo sôbrc os 
diversos aspectos da vida do Estado, ahrangcndo 
a sua situação física, demográfica, econômica, 
cultural, administrativa c política . 

• 
Em cooperação com a Inspetoria Regional e 

as Agências Municipais de Estatística, promoveu 
o D. E. E. a execução de valioso trllhn.l'ho, j ú eon
cluído, relativo ao levantamento das sinopses 
es t~1tísticas de todos os 1185 municípios do Estado; 
além de um r esumo histórico e de n,n indicador 
geral das autoridades, contém essas monografias 
elementos informativos sôbre a situação física c 
demográfica t o 1 unidpio, suas propriedades 
rurais, produção Hgricola, pecuária, gado abatitlo, 
produção industrial, meios de transporte, vias de 
comunicação, comércio, bancos, propriedade imo-
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biliúria, assistência médico~sanitúria, caixas. 
econômicas, cooperativismo, organizações traba
lhistas e de elas e, cadastros profissionais libe
rais, associações de caridade, ensino em seus di
versos graus, bibliotecas, diversões públicas, 
associações esportivas c culturais, imprensa perió
dica, hotéis e pensões, cultos religiosos, r cr das 
públicas e representação política . 

Tendo sido executada pela Seção de C:n·to
grafia do D . E . E. o desenho do cartogranw do 
Estado, com a divisão administrativa a tualmente 
em vigor, acaba de ser autorizada pela Secre ta
ria Geral do Conselho Nacional de Esia tü;tica 
a Íl pressão no Serviço Gráfico do I . B . G . E. de 
3 . 000 exemplares do mesmo, reduzido à escala 
de 1:2.000 .000 . 

Com o obj etivo de satisfazer aos reiterados 
pedidos do:> interessndos, foi tirada nova edição 
do "Prontuúrio Geral da Divisão .Judiciilria c Ad
ministrativa do Estado", r elativo ú di vi._ ão terri
torial em vigor no t{üinqüênio 1954/1958 e con
tendo lista geral das 271 Comarcas do Estado,, com 
os r espectivos municípios, c dos 48;) municípios, 
com os <iistritos componentes ; lista geral dos 1.215 
distritos do Estado, por ordem alfabética; rela
ção das comarcas, municípios c distritos última
m ente criados c lista das cidades c vilas que tive~ 
ram mudado o seu topônirno, na última divisão. 

Dadas as deficiências de sua Divisão Gráfi
ca, já mencionadas, lançou o D . E . E . em edições 
mimeografadas, a través de sua Divisão de Docu
m entação e Informações, 6 periódico intitulado 
"Minas em Números", destinado a divulgar com 
pr esteza os dados mais recentes apurados pelos 
órgãos técnicos da esta tí stica estadual; jú foram 
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.distribuídos :J números da publicação, tendo o 
primeiro por matéria a produção agrícola, com 
quadros que permitem ver-se a posi~;ii.o de Minas 
em fa ce do Brasil c dos outros Estudos c com ta
belas onde estão enumerados os 10 municípios 
mineiros maiores produtores dos nossos principais 
produtos agrícolas; o segundo número contém a 
·estimativa da população dos municípios do Esta
do, em ~H-XII-1!)57, assim como r eferen tes ao 
ensino ftnH.bmentnl comum, em 1956 e 1957, reu
nindo o terceiro, elementos informativos sôhrc cul
tos, imprensa periódica c radiodifusão, em 1956. 

_.!~ Resolução da Assembléia Geral do Conse
lho Nacional de Estatís tica n.') 703, de 20 de junho 
de 1957, criou a Comissão Técnica de Revisão c 
Aperfeiçoamento do Plano Nacional de ln<ruéri
tos, com a incumbência de estudar os inquéritos e 
lev~'lntainentos es tatísticos, seus inslrmncntos de 
coleta, âmbito, métodos, periodicidade c sistema
tização de resultados. Essa Comissão iniciou seus 
trabalhos no dia 11 de julho de 1957, c a ela os 
ór1Yãos estatísticos mineiros têm enviado valio•;us 

<> 
:mgestõcs, seja para o lançamento de novas inda-· 
ga~~ões, seja para o aperfeiçoamento <los inquóri
tos já incluídos nas Campanhas Estatísticn :; Na
cionais que se realizam todos os anos. 

Como órguo mtxiliDr do Con~;elho de Sc~:u
rana Nneioua!, rws ib·ww; da lcghlaç~o vige11i.c, a 
Divisão de E'>tatísEcn Militar do D.E .E . d<;scm

pcnhou norJJW Í.lH'1Üe, r·m 1<)i)7, o:; ~;cw; encargo<> 
específicos, em '.:onr.':éi\0 l'O!ll o E::;tado-Maior dn 
4.'! Hc~~Jão Milllar, :w <ruu fl)l'<lm remetidos 40 mn
pas de apuração :;Ô!Ji'C divcr:;os a:~::;un tos de intc
rêssc dns Fôrçus Armadns. 

Sendo o Di ,·ctor do ) . E . E . o presidente IH lo 
da Jm ia E;:ccoliva Hcgional de E'>lntisti~a c da 
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Comissão Revisora de Estatística Municipal, rea~ 
lizaram-se no Departamento, durante o ano de 
1957, 108 reuniões dêsses dois órgãos colq;indos. 

H.etribuindo u decidida cooperaçi'io que tem 
r ecebido da Inspe to ·la Regional de Estatbtica, 
deu-lhe também o D . E . E. sua colahornção, fa
zendo imprimir em sua Divisão Gr6.fica m "lha
r es de questionários c mapas de in terêsse du Ins
petoria . 

Às r epartições fede . ais, cstud u a~:, municipais 
e autárquicas, bibliotecas, jornais, instituições cul
turais, entidades de classe, representtu:õcs diplo~ 

máticas e comerciais brasileiras fo ram distrüuí
dos milhares de publicações, folhetos c comuni
cados, assim como às rcpartic·õcs centrais de c~

tatísticas dos países amigos, mantendo-se rcgirne 
de intercúmbio com estas últimas. 

!\ têm do 1 rahn1iw•; c\ c impl·í~S~.;fw do Anuú rio 
Estatí::;ti<:o de l~ [)3, executou a Divisão Grúfica 
du D . E . E. diversas Cl1comciH. gs, rcnrcscntnndo 
cêrct: de ilíi . 000 ficha: ; c' qucs li01 ~ i1!'ios do plano 
regional, fornecidos aos Scrvi(JS de E~;tak;i icu <b·· 
Secretnrias <la Agricultura, Intcrio ·, Saúde e As
sist <~nein, Educ;H~ão c S<·~(uranc;n Púhl!cn. 

Biblioteca Pública 

O problema mais importante dêsse estabele
cimento é, obviamente, o da sede própria, cuj n 
construção deverá ser oportunamente reiniciada 
pelo Govêrno. 

Acertadamente, a lei que criou a Biblioteca 
previu sua imediata instalação provisória, para 
os trabalhos preliminares de constituição e orga
nização do acervo bibliotecário. Foi o que efcti-



- 336 --

vamente se fêz, em principias de 1955, no .elhor 
local que ·para êsse fim se pôde conseguir na oca
sião. Embora acanhado, prestava-se aos trabalhos 
preparatórios de organização da futura grande 
casa de livros do Estado. 

O acervo da Biblioteca teve notável incremen
to em 1957, pois ·pulou da casa dos 8.000 volumes, 
aproximadamente, existentes até então, para a 
dos 20.000, graças sobretudo à Lei n. 9 1. 545, de 
4 de janeiro de .1957, por nós sancionada, que 
revigorou c pôs novamente ü sua disposic;ão um 
saldo de Cr$ 3. 551.750,60, pertencente à verba 
que lhe fôra destinada pela Lei n.? 1. 087, de 
2-6-1954, e não pudera ser totalmente utilizada 
no exercício anterior. 

A verba revigorada juntou-se a importância 
de Cr$ 500.000,00 da insuficiente dotação que a 
lei orçamentái'ia de 1957 destinou à compra de 
livros, - o que, somado, permitiu efetuar aqui
sições de livros no valor de Crlp 3. 751.902,50. 

Com material de escritório, estantes metáli
cas, fichários sim pies e especiais, arquivos, mó
veis de aço, máquinas de escrever e utensilios 
em geral, despenderam-se no mesmo ano Cr~ .. 
399.848,10. As verbas para êssc efeito originaram
se do revigoramento da citada Lei n. 9 1. 087, na 
importância de Cr~ 299.848,10, c da pequena ver
ba orçamentária de l957, no valor de Cr$ . . . . 
100.000,00. 

Os 20.00.0 volumes com que conta a Biblio
teca no momento constituem um acervo conside
rável, tendo-se em rvista o seu tempo de instala
ção c funcionamen to em moldes provisórios. Re
leva notar que nas coleções já reunidas a quali
dade prima sôhre a qunntidade. Não 0. ainda umn 
~·ande Biblioteca, mas jú é uma boa Biblioteca. 
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Diretoria de Esportes 

Foi n Diretoria de Esportes submetida a uma 
reforma de base, cujo fim era ampliar as suas 
atribuições c, ao mesmo tempo, tornar possível 
o contrôle e a fiscalização das verbas distribuídas 
entre as diversas entidades esportivas e outros 
órgãos encarregados de promover a educação fí
sica da juventude. 

Praças inauguradas - Os trabalhos de uma 
comissão especial, nomeada pelo Govêrno para 
estudar detalhadamente o estado das obras em 
andamento, interromperam por algum tempo as 
construções iniciadas. Mas isso não impediu que 
a Diretoria de Esportes apresentasse um apreciá
vel coeficiente de ação, tendo sido inauguradas 
c colocadas em funcionamento as praças de es
portes el e Lagoa da Prata, Jtaúna, Itapccerica c 
Abrigo de Menores Afonso de Morais. Além disso, 
estão sendo concluídas ns de Audrad::1s, São Fran
cisco, Caldas, Nova Era, Monte Cm·mclo, Cássia, 
Manhuaçu , Manhumirim, Corinto, Guarani, Abae
té, Leopoldina, Patrocínio, Alfcnas, Itnjuhá, Itam
hacuri , Visconde do Rio Branco, l3aepcndi, Pas
sos, Sn lin ns, C.olégio Estadu al, Bocaiúva (sede) e 
Diamantina (sede) . 

J ú se acham concluídns, devendo ser em bre
ve inauguradas, as praças de esportes de Macha
do, Sacramento, Teófilo Otoni, Muzambinho, Pra
ta, Três Corações, Carangola e Instituto de Educa
ção (piscina) . 

Subvenções - Durante o nno de 1957 foram 
subvencionadas pelo Govêrno do Estado, a través 
da Diretoria de Esportes, os scguin tes órguos ele: 
r ecreação c educnçuo física: 
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Federação Aquática Mineira, Federaçuo Mi
neira de Atletismo, Federação Mineira de Bas
quetebol, Federação l'lfineira de Fu tehol, Fede
ração Mineira de Futebol de Salão, Federação 
Mineira de Pugilismo, Federação Mineira de Vo
leibol, Federação Universitária Mineira de Es
portes, Departamento de Futebol Amador, Fede
ração Hípica Mineira, Federação Min eira de 
Bochas, Federação Mineira de Malha, Fcderaçã 
Mineira de Xadrez, Federação das Bandeirantes 
do Brasil, Federação :Mineira de Halterofilismo, 
Federação Mineira de Tiro ao Alvo, Federação 
Mineira de Tênis, Federação Mineira de Tênis de 
Mesa, Federação Mineira de Esgrima e Região 
Mineira de Escoteiros . 

Além dessas entidades, r eceberam subvenção 
em 1957 os seguintes clubes particulares, .que fun
cionam em praças de esportes próprias : 

América Futebol Cluhe, Capital ; Atlclic Clu
be, São João del-Rei; Ass . Cultural de Ubcraha, 
Uberaba; Associação Cristã de ·Moços, Capital; 
Botafogo Futebol Clube, S . João Ncpomnceno; 
Clube Atlético Mineiro, Capital; Cluhe Gi nústlco 
Juiz de Fora, Juiz de Fora ; Crm;eiro Esporte 
Clube, Capital; Democrata Futebol Clube, Sete 
Lagoas; Esporte Clube Ginástica, Capital; Es
porte Clube Sírio, Capital; Iate Golfe Clube de 
Minas Gerais, Capital; Mangueira Fulchol Clu
be, São João Nepomuceno; Esporte Clube Juiz 
de Fora, Juiz de Fora; 1\'te talusiua Esporte Clu
be, Barão de Cocais; Minas Futebol Clube, São 
João del-Rei; Olímpico Atlético Clube, .Juiz d' 
Fora; Olímpico Clube, Capital; Orion Es )orle 
.clube, Capital; Se te de Setembro Futebol Clu-
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bc, Capital; Tremedal Fnl.c.:bol Clube, Cap.i tnJ.; 
Vila Nova Atlético Clube, Nova Lima . 

Existem também clubes particnlnrcs qne ni:ío 
têm praça de cspmtcs próprÜ.l.s c rccehcm sub
venção, como o Acapnlco Volei Clube, Capital; 
Atla nta Volci Clube, Capital; c Mnckcnzie Esporte 
Clube, Capital. 

A essas entidades particular es subvencion a
das pela Dire toria de Esporlcs deve ainda acres
centar--se o Clube de Xadrez de Belo Horizonte . 

São as seguintes as praças de esportes do 
Govêrno do Estado que recebem subvenção : 
Araguari Tênis Clube, Araguari; Araxá Tênis 
Clube, Araxá; Diamantina Tênis Clube, DJa
man tina; Diviuópolis Tênis Clube, Divinópoljs ; 
Figt•eira Tênis Clube, Govcmador 'oJ a(.;: r c ; 
Formiga Tênis Cluhe, Formiga ; Lavn.s Tênis 
Clube, Lavras; Montes Claros Tênis Clube; Ivlon
bes Claros; Oliveira Tônis Clube, Oliveira; Pará 
de Minas Tên is Cluhe, Parú de Minas ; Pato., 
Tênis Clube, Pnl'Os; Pn1ça de Esportc.:s de San los 
Dumont, Santos Dumont; Pn11;a de Esportes de 
Três Corações, Três Corações; Sêrro Tênis Clube, 
Sêrro; Sete Lagoas Tênis Clube, Se te Lagoas; 
Uhcruha Tênis Clube, Ubcr~1hn; Ohcrlfmd b T ê
nis Clube, Ubcdfmdia; Var;~inlw Tê1 is Cluhc, 
Varginha . 

Relacionamos, a seguir as praças de esportes 
que funcionam sob administração (tircla da Di
retoria de Esportes : Bambui, Bocaiúva, Campo Be
lo, Carangola, Cata0 uases, Curvelo, Guanhães, Ita
pecerica , Itaúna, Lcopoldina, Lagoa da Prata, Ou
ro Prêto, Patrocínio, Pitangui, Prata, Rio Novo, Rio 
Pombu, Saharú, Sacramento, Tcófilo Otoni ~~ Ubú. 
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Auxílios diversos - Não obstanliC a inexis
tência do Plano de V crba para o exercício, foram 
concedidos diversos auxílios, em 1957, contem-· 
piando-se por mais de uma vez, como ~e verá,. 
algumas das entidades relacionadas : Escola 
Educação Física Minas Gerais, Capital; Escol~ 
Educação Física Minas Gerais, Capital; Fed. Min .. 
de Halterofilismo, Capital; Minas Tênis Clube, 
Capital; Olímpico Clube, Barhac1ena; Meridimwl 
Esporte Clube, Cons. Lafaiete; Clube dos Fun
cionários, Capital; Mackenzie Esporte Clube, Ca
pital; Esporte Clube Marakai, Capital; F edera
ção Mineira de Atletismo, Capital; Federação
Mirueira de Pugilismo, Capital; Federação Aquá
tica Mineira, Capital; Canto do Rio Futebol 
Clube, Nova Lima ; Diretoria Esportes de l\Iinas 
Gerais, Capital; Clube Campestre, Capital; Tre
medal l•utebol Clube, Capital; Tremedal Futebol 
Clube, Capital; Orion Esporte Clube, Capital; Fe
deração Mineira de Basquetebol, Capital; Federa~ 
ção Mineira de Voleibol, Capital; Tupi Futebol 
Clube, Juiz de Fora; Bela Vista Futebol Clube, 
Sete Lagoas; Círculo Militar Belo Horizonte, Ca
pital; Esporte Clube Juiz de Fora, Juiz de Fora; 
Praça de Esporte Polícia Militar, Capita l;. 
Olimpic Clube, Barbacena; A.A.A. Faculdade 
Ciências Médicas, Capital, A . A. A., Faculdaue 
Medicina Juiz de Fora; A.A.A. Paculdade 
Medicina Triângulo, Uberaha; Diretório A c . 
Fnc. Medicina UMG, Capital ; América Fulcbol 
Clube, Capital; Cruzeiro Esporte Clube, Capita l; · 
Clube Atlético Mineiro, Capital; Sete de Setembro· 
F. Clube, Capital; Uberlfmdia Tênis Clube, 
Uberlândia; A. Atlética Caldcnse, P. Caldas;· 
Claraval Futebol Clube, Claraval; Clube Atlé
tico Mineiro, Capital; Esporte Clube Ginás-
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tico, Capital ; Orion Esporte Clube, Capital; São 
Bento Futebol Clube, ltapecerica; A. Ex-Alunos 
Esc. Educação Física, Capital ; Escola de E.duca
ção Física M . G., Capita l; Institu to, Edu c . Minas 
Gerais, Capital; Grupo EsrJoteiro Felício Santos, 
Capital; Federação Mineira Fut. Salão, Capital; 
Federação Aquú tica Mineira, Capital; Santa Ma
ria de Itabira, Sta . Maria Itab . ; Com e;:cial Fu
t ebol Clube, Nova Era ; Democra ta Futebol Clube, 
Sete Lagoas ; Tangará T ênis Clube, Santo· Du
mont; A . IA:. C a ldense, Poços de Caldas; Esp~ll·

ta Futebol Clube, C. Belo; União E.!;coteiros do 
Brasil; Praça Esportes Polícia Mililar, Capital; 
Escola Educação Física, Capital; Praça de Espor
tes de Boca iúva, Bocaiúva; Grêmio Literário Má~ 
rio Brant, Capital; Vila do Carmo Esporte Clube, 
Barbacena ; Tangarú T êni, Ch.be, Sm tos Dumont; 
Aragu~ui Tênis Clube, Araguari; Orion Esporte 
Clube, Cnpital; Prnça de Esporte de Patroclnio, Pa
trocínio ; Orion Esporte Clube, Capital ; Orion 
Esporte Clube, Capital; Vila Espor te Clube, Por
miga ; A . M . Cronistas E!;porlivos, c~ pit:l1; Pr:~

ça de Esporte de Machado, 1\ fnch ado; Pra<:~ d:e 
Esporte de Lagoa da Prata, L. da Pr~1t~•; P raça 
de Esporle d1c Campo Belo, Cam po Ido ; Clube 
Libanês de Bdo Horizonte, Cupilal; Pra :n d~ 
Esporte de Ct,ldns, Caldas ; P raça de Esporte de 
Itujubú, Haj nLú ; P"u c~ a de Espor íc de P itangui, 
Pitnngui, Instiiu to de Educn ção, C~pital; Minas 
Futebol Clube, Nova Era ; T nngarú Tênis Cluhc, 
S . Dumont; Praça dle Esporte de Paí.ns, P aíus; 
Praça de Esporte de Cússin, Cússia; Vila Nova 
Atlético Clube, N. Lima ; Mon tes Claros 1 ênis 
Clube, M . Claros; Praça de E porte de Caldas, 

Caldas; Praça de Esportes de Três Corações, 
Três Corações ; Praça de Esporte de Sabará, 
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Sabará; Praça de Esportes de Corinto, Cm·in:. 
to; Praça de Esportes de Guarani, Guarani; 
Praça de Esportes de Machado, Machado; Tanga
rã Tênis Clube, S. Dumont; Praça de Esportes de 
.Muzambinho, .Muzambinho; Departamen to Instru
ção Polícia Militar, Capital; Praça de Esportes de 
Guarani, Guarani; Praça de Esportes de Machado·, 
Machado; Praça de Esportes de Guarani, Guara
ni; Praça de Esportes de Andradas, Andradas; 
Praça de Esportes de Paíns, Paíns; Praça de Es
portes de Itambacuri, Itambacuri; Praça de Es
portes Lagoa da Prata, L. da Prata; Praça de 
Espnrtes de Mbchado, .Machado; Federação Mi
neira de Basquetebol, Capital; Associação Atlética 
Caldense, P. Caldas; Federação .Mineira de Pu
gilismo, Capital; Federação Mineira de Pugilismo, 
Capital; Federação Mineira de Pugi.JiS;'1.1lO, Capi
tal; Federação .Mineira de Voleibol, Capital; Fe
deração Mineira de Basquck:.-bol, Capitr l; PeJ e
ração Mineira Jc Ciclismo, Capital; Fc 1cr:.l<:8o 
Mineira de Basquetebol, Capital; Federaçuo Mi
neira de Voleibol, Capital; Federação Universitá
ria M. Esportes, Capital; Federação Universitá-· 
ria M. Esportes, Capital; Federação Mineira de 
Voleibol, Capital; Federação Mineira de Bn ~><ru~:~

tebol, Capital; :Clube dos Funcionúrios, Capital; 
Diamantina Tênis Clube, Diamantina; Prar.'a de 
Esportes de Muzambinho, Muzmnbinho; Flumi
nense Futebol Clube, Caxambu; Federação Mi
neira de Tênis, Capital; Praça de Esporte de Ca
taguases, Cataguases; Federação Mineira de Vo
leibol, Capital; Associa<~ão Atlética Cald"Il SC, P. 
Caldas; Associação Atlética Asns, LHg'Ou Snnta; 
Associação Esportiva Gamelcira, Catlital; Colé
gio Estadual Minas Gtcruis, Capital; Escola Edu-
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cação Física Minas Gerais, Capital; América Fu
tebol Clube, Barbacena, I-<'ederação Mineira de 
Basquetebol, C a pita!; Minas Futebol Clube, S . 
J. del-Hei; Atletic Clube. S. J. del-Rei; Esporte 
Clube Farol, Sabará; Cruzeiro E~1porttc Clube, 
Capitnl; Esporte Clube Síóo, Capital; Olí.mpico 
Clube, Capital; Velocino Volei Cluhc, Capital; 
Atenas Vo1ei Clube, Capital; Atlanta Volei Clu
be, Capital; ·Mackenzie Esporte Clube, Capital; 
·Minas Tênis Cluhe, Capital; Fcdtcraç5o Mineira de 
Atletismo, Capital; Maravilhas Esporte Clube, 
:Maravilhas; Cruzeiro Esporte Clube, Capitnl ; Itu
iutaha Clube, Ituiutaha; Federação Mineira de 
Tênis de Mesa, Capital; Barreiro Futebol Clube, 
Capital; Federação Mineira de Voleibol, Capital; 
Federação das Bandeirantes do Brasil, Capital; 
Federação Mineira de Escoteiros, Capital; Fede
ração Meineira de Ciclismo, Càpital; Federação 
Mineira de Fut. Salão, Capital. 



SERVIÇO PúBLICO 

A par das m,edidas de caráter administra
tivo já mencionadas, outras foram especialmente 
adotadas pelo atual Govêrno visando beneficiar o 
funcionalismo estadual, entre as quais podemos 
destacar a lei que equiparou, dentro das respecti
vas funções, os servidores de nível universitário, 
com reflexos favoráveis na situação dessa nume
rosa classe. Igualmente, passou a vigorar, em 1957, 
o aumento de vencimentos, concedido pela nossa 
Administração, em fac1e da alteração do Salá
rio 'Mínimo no País, o que importou numa des
pesa anual de cêrca de dois bilhões de cruzeiros . 

A seguir, passamos a mostrar o r esultado dos 
trabalhos desenvolvidos pelos órgi os de que lnrta 
êste capítulo. 

A&secsoria T écnico·Conzultiva 

Como nos anos anteriores, a Assessor ia Téc
nico-Consultiva manteve, em H>G7, o mesmo acc·
lerado ritmo <lc trabalhos . 

Foram preparadas cêrca de 518 mensagens 
e ofícios à Assembléia Legislativa do Eslndo, s1cndo 
84 mensagens encaminhando igual número de 
projetos de lei, 14.0 ofícios contendo r espos tas a 
Indicaç-cs c Hcqucrimcn~os , c cscJnrecimcntos 
sôbre matéria em deliberação no Legislativo. 
Providenciaram-se 170 autógrafos de leis c :JO 
miúutas de decretos, l1cndo sido elaborados r azões 



• 

-345-

.em 5 vetos totais e 7 parciais . No exame de 
assuntos concernentes à administração, emiti
ra,m-se 183 parece11es, expedindo,-se 625 ofícios 
para o bom andamento dos serviços dêsse órgão. 
São, atualmente, objeto de estudos, 7 antepro
jetos de lei, enquanto que 116 Indicações e 43 
Requerimentos estão sendo considerados e e.xami
nados, em face das informações e dados elucida
tivos colhidos junto às diversas repartições 
públicas. 

Os trabalhos de preparo do índice de Legis
lação e Catalogação, registro e classificação do~ 
atos legislativos, tiveram normal l)ros&cguimento, 
o mesmo ocorrendo com relação à classificaç5.o 
dos assuntos em tramitnção na 'A.ssembléia Legis
lativa, com o registro de suas fases de andamento. 

Procedeu-se à revisão das provas tipográ
ficas das kis e decretos postos em vigor no exer
cício de 1950, procedendo-se a igud trabalho no 
que diz respeito às leis c decretos cürrespon
dentes ao exercício de 1951. 

Departamento de Adminünlração IGe>·al 

O Departamento de Adminislração Geral, 
como órguo planificador, coordenador c orienta
dor da administração, pública do Estado, cx1ccutou 
em 1957 inúmeras c importantes tarefas . 

No Serviço Auxiliar, o moviJnento de pro
cessos e avulsos recebidos foi superior ao dos 
anos anteriores, em número de 10 . 8G3, distribuí
dos aos diversos setores do D. A. G. N5o estão 
computados nesse total milhares de laudos mé~ 
dicos vindos do interior e igual número de a t<üs 
de provimento e vacfmcia, destinados ü Divisão 
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de Cadastro e CoFilrôle do funcionalismo, p~ra 
anotação e posterior encaminham1cnto ú Secreta~ 
ria das Finanças . 

Foram examinados, na Divisão de Adminis- · 
tração do Pessoal, prlOcessos e avulsos r elacio
nados com direitos e deveres do funcionalismo 
público; aplicação de critérios e de nl()rmas con
cernentes ao provimento e vacância de cargos pú"' 
blicos ; classificação de cargos c funções; pla
nejamento de vencimentos e salários dos servi-

dores estaduais; acesso nas várias carreiras do 
funcionalismo. A D. P. foram ter, em 1957, 
aproximadamente, 4. 100 documentos, em que se 
incluem processos, requerimentos, consultas, . 
notas ou papeletas relacionadas oom assuntos de 
sua competência. Todo êsse expediente, em 
sua maioria procedente das várias r epartiçõ1es. 
estaduais, mereceu detido exame, refletido em 
extensos e fundamentados pareceres, para a solu· 
ção dos casos estudado;.; . Tendo em vista faci· 
litar o trabalho de consulta pelos seus servidones, 
a D. P . cuidou de aparelha r devidmn nlc seu 
arquivo de pareceres, organizou rigoroso emen
tário da legislaçfio e catalogou tôdas as leis, decre
tos, portarias, instruções, constantemente manu
seados pelos que se dedicam ao exame dos caso~ 
atribuídos à. Divisão. 

Pela Divisão de Sdeção e Aperfeiçoamento 
foram realizados diversos concursos, para provi-

m<:nto em carg'OS de classe inicial de carreiras do 
serviço público, dentre os quais podemos contai' 
o concurso para Auxiliar Técnico de Arrecadafl 

ção e Fiscalização, a cujas provas, processadas 
simummeamente em Belo Horizonte, Governador · 
Valadares, Uheraba, Pa lrocínio, Itaj ubú, Vargi-
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nha, Guaxupé, Carangola, Juiz de Fora e Montes . 
Claros, compareceram cêrca de 1.800 candidatos; 
para Delegado de Polícia, Escdvão de Polícia~ . 
Técnico Agrícola, Revisor, Datilógrafo, Escriturá
rio e Redator. Foram homologados concursos 
para Estagiário do Departamento Jurídico do . 
Estado e Investigador. 

No setor de Aperfeiçoamento e Orientação 
Profissional, de par com vúrios processos exami
nados e informados, procedeu-se à seleção de 
candidatos a hôlsas de es tudos concedidas pelo 
Govêrno do Estados Unidos da América . Entre 
os que foram submetidos a testes de capacidade 
intelectual e vocacional, 9 bolsistas já se encon
tram naquele País, cursando Universidade, onde 
dedicar-se-ão a estudos e pesquisas no c~1mpo da 

. administração pública. 
A Divisão de Organizaçilo deu continuidade, 

em 1057, no ltcvantmncuto da organização estru
tural dus repartições pública· do Estado. f:sse 
trabalho, iniciado em 1956, que envolveu · 
tamhém a análise das atividades no setor 
do pessoal, material, normas, métodos, c con
dições locais, fa.z parte do plano previamen
te delineado c que vem sendo executado , 
por etapas . Inicialmente, procedeu-se ú co.:. 
leta de d::úlos, a estndos da organização das 
repa rti ,~ões es1ahclccidn :1a Lei n .0 l. t!:H:'\ de 30 
dP. j a1~1~iro de 1 !};)(), hem co:mo ao reex::mc: dos 
pró )l'iros ·rcgul:'lmCI~tos i 1 tcn~os , mü1to dêlc~; ann
crônicos c av0sos ú a tual din H. mica dos ~;crviços . 

Essas providências preliminares, j ú tomadas, 
constituem subsídios valiosos para o trabalho que 
será executado no correr dês le ano por fun
cionúrios técnicos do Olcpartamcnto de Aominis- . 
tração Geral e envolve a verificação, in-loco, da, 
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?VIerdadeira situação em que funcionam departa
mentos, serviços, seções c sctôres onde se pro
.ccssa a divisão do trabalho das diversas repar
tições estaduais, com o objetivo de suprir-lhe as 
·dteficiências . 

Elnpcnhou-sc a Divisão de Material c Insta
lação na continuação do estudo da padroniza
ção do material empregado nas diversas repar
tições do Estado, tendo em vista a adoção de mé
todos de eficiência 1e de economia na sua utiliza
ção. Para êsse fim, manteve contactos com 
diversos órgãos do serviço público estadual e fe
deral. Os estudos anteriores foram r evistos, 
estando a Divisão em condições de fornecer ele
mentos precisos sôbrc : arrolamento de mate
rial; especificação de material, tendo por fina
lidade sua padronização; escrituraçã'o do mate
rial perrn m1Jcn te e de consumo; esquernatização 
e especificação de, mais ou menos, 1. 4.0ü matc
riai~; usados nas repnrlições estaduais, devida· 
mente catalogados, com sua estrutura, dimensão c 
utilização. 

Os cursos de Administração funcionaram, em 
Hl57, em regime de dois turnos, sendo ministra
das aulas de Direito Adminis trativo, Ciência das 
Finanças, Contabilidade, Português, Ma temática, 
Dactilografia c Taquigrafia. Tiveram a freqüên
cia de centenas de servidores estaduais, que ad
quiriram on aperfeiçoaram conhecimentos neces
sários ao melhor desempenho de suas tarefas ro
tineiras . 

Instituída junto ao Departamento de Adn i
uistraçuo f;cra l pelo Decreto JJ.? 5. 256, de '7 de 
maio de 1057, e oontando com o assessoramento 
técnico do Ponto IV 1:; do D . A.~). P., a Co 11issuo 
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de Classificação de Cargos instalou os seus traba
lhos no dia 28 do mesmo m ês, encontrando-s ._ 
atualm cnk~ na h1 se de co1 eta dos qucstionúrios, 
rlos quai'!> &e cxtHlirão os elementos háskos para ; 
a sua conclusão . 
. . 

. -· 
Instituto de Previdência dos Se!l'vidores ào Esl:atb 

Foi considerável o movimento do Instituto, IHY. 

cxerci.cio findo , não só no que se refere à assis
tência ao funcionalismo min eiro, como também. 
no se tor de previdência . 

Dentre as medidas ~1dotadas, diversas se sali
en taram pelos E:~e us resultados . Haja v1ista a Lei 
n .Q 1 . 587, de 15 de janeiro do ano passado, que 
elevou para Cr~B GOO. 00-ü,OO o limite do pecúlio e 
aume1üou a quota do Estado sôbrc o valor d u. 
contribuição até Cr!j) 300 .000,00. 

Essa alteraçiio possibilitou , em conseqüêncin , 
a elevação do valor ·dos empréstimos destinados 

· ú aquisição da casa própria, cu jo limite, naquela . 
época , não '!llais cmTespondia senão ao preço de 
llll1 m odesto barracão. Foi crinda a Taxa de Assis
tência, estabelecida em 1% sôhrc os vencimentos 
dos servidores, até o limite de Cr~ 7.000,00, a qual, 
regulamentada pelo Dccrdo Jl.'! 5.281, de 5 de 
junho de 1H57, possihililarú ao Institulo, no cor
rente exercício, irnplanlnr a assistência médico
hospitalar te dcn túria aos coontrlbuin tcs do inte-
rior do Estado c aos seus beneficiários . Com 
a criação da Taxa, tornou-se possível a revisão dos . 
valores de pensão, nun1a base de 10% de aumento .. 

P or outro lado, dctcrn: inat;ão da ma io r im
porCmci~l c que influ iu d e maneira fundarne: ntal 
na sílt:n <;üo f i nnnccir~) do Insii íuto , com reflL~ -
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· xos ól vi os nas suas relações com o con tri buinte c 
no Slc;u desenvolvimento, foi lransmitiua :1 Secre
tarb das Flna nçus, no sentido de (rue a Pagado
r ia da Capital r ecolhesse diàrbmen lc aos cofres 
do Institu to a soma dos dcscon tos em $ CU favor , 
etelwH.lo:> nos vencimentos do funcionalismo. A 
essa medida ·deve-se a elevada aplicação nas car
teira;; rle emprésl>ilt110S pr edi ;lis, hancú ria s c "rá
pido~; " , 110 to tal de C:r~ji JEO .uüO .ODO,üO. A cxtcn-

. sa "fila" de predial que se achava pm·alisada em 
abril de 194.9, passou, em dois meses, pa r a dezem
br os de 1950 c r ecentemente procedeu-se à cha
mada do pr imeiro s1emcstrc do ano de 1951 . 

A extensão da assistência direta no interior 
foi submetida a cuidadoso estudo, j á e:>tando ela
borada a r egulamentação <ru e fxa o sis tema de 
sua prestação. ID.esde que sej a estabelecida a loca
lização das sedes dos núcleos, cuj a d ci.erm inaç:lo 
oferece a ·pectos com plexos, pois depende dos r e
cu rsos oferecidos pelos llllllli eí p ·os (recur :sos mi~
dicos, hospita lar es, den tários c meios de comuni
cações), conforme exigência legal, será o pro
bk:ma w lucionado, para a ·llwdia tn h 1planinr~ão 
<lo !Jcr í... fício . Nes te pur licnln r, :tcresc;e observar, 
a indu , que o Ins titu to fêz d nborm· um antcpro~ 

j c to de lei pttrn as Prci"cih:ras Municipais, de 
Hl::meint a rcgnla ri z;; r s w si!nnçiío, qtuc, até cn

tfio, nf:o corrc:~pond ia a um critério ~H.lmin is tr a
tivo exato . 

!To :.:etor lc ussistêncin médica c hospitalar, 
n<ht~~r:u!l -sc di.··~;· ·sn'J me<,ida:) no ~.;cr;tido de su
P'ir dc-i"iciC·ncbs i(J(nd<lS, Um!o no Hospih l oomo 
::<: illrdndutól'jo . Fai ( dPn~d J Jnda u in p wiação 
<.k ouli1YJ ap<lrclhos, com L~ uul capuddude, pura 
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os serviços de raio X, firandcmcnte sobrecarre
gados, tendo sido, provisoriamente, autorizado um 
horário ex tra, o qu e veio desafogar os trabalhos 
dos r adiologis tas. P ara a imtalaçi:ío do novo RX, es
tão <'lll nn d~:mcnto 0'3 tnd.nlhos de construção de 
acréscimo no prédio do Ambulatório . Foram ad
quiridos, ainda, um aparelho de elctrocardiogra-
1~ ·1a, t~1J~;: : ! l n~ :l: 1 :1nc.~n ~'~ Pl! ~ ' t1·rnsport.e de docl!tes, 
11 111 jipe 1-<~rn a~·~ v i ~_;it! ~{.; d ~ i nicll i ~l rcs c Ul11[1 ca-
m :ontcta. Tambóm e;:;tú scnr!.o pn:whlenciada a 
instnlução, no Amlmbtório, d~1 apurelhagem ne
cessúria ao fun cion:mw nto da Clinica Oftalmo
lógica . O Serviço de HeidrutaçJo fvl cú do, a.inc a 
que m odestam.entc, parn o~> Cf~ sos frec1üentcs de 
gastren fc rite. 

Pc.r~l o corrcn tc cxcJ·c.lcio, o I 1stituto tem 

programadas divcrs:1s inieinliYns, d·~slacando-~;e H 

cons lr• tção da sua sc(1e soeini, cB.hts ntunis ins
talações não J.nuis corrc~;pondem <<"-' vulto dos E: t ~;u s 

serviços ac..hninis lra UYo:3; n cm1~_; l ruç. iío de um Hos

pitul , em Belo Ho rizo lle, com capacidade s tf1ci
en tc para nhri gn r todos os contribuintes que nc
ce~:siin rc:m de inlcr ll u;;l\o, 1c •of Tecer ::o contl"i

huinle do interior a assis tência suplementar que 
nu o fôr possível prestar-lh e em seu núcleo; a cons
trução (l(' nm edifido no ícmc;w de p.·opriedml 

do Instituto, localizado il'O centro da cidnde, o 
que gara!l tirb. , além de vultosa renda mcw;al, a 
exata ap li cação de parte das stws reservas ma
tcmt:t.ticas; c o incremento da aqnisic;ão d~1 cn::;a 
própria, ICS!an do p1·cvisto no orçmcn to, só pnm 
êssc fim, a considcrúvel verba de Cr!i\ .. . . · .. 
1GO .OOO.OOO,OO (cento c sessenta milhões de cru~ 
.zcir"Ds) . 
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Departamento Jurídico do Estado 

Dando cumJprimento à sua função específica, 
no decorrer do ano que se findou, o Departamento 
Jurídico do Estado executou diversas tarefas, 
prestando a nec~essária assistência jurídica aos 
diferentes setores da Administração Pública e · 
patrocinando a defesa dos interês~1es do Estado 
nos casos que ocorreram. 

Foram emitidos, em 1957, numerosos parece
res, em processos encaminhados pelas reparti
ções respectivas, no sentido de dirimir dúvidas e 
estabelecer uma orientação segura para a solu
ção de hipóteses semelhantes. 

Com a verba própria que lhe é destinada, bem 
sido possível ao Departamento Jurídico aumentar 
a sua Biblioteca, dotando-a de obras valiosas e 
indispensáveis ao bom andamento dos seus ser
viços. 

O Serviço dJc Assistência Judiciária, cujo vo
lume de trabalhos cresce de dia para dia, pôde 
atender a todos aquêles que, sem recursos para. 
arcar com as despesas judiciais e honorários de 
advogado, necessitaram defender, em Juizo, os 
seus direitos, assistindo-os nas causas em que fi
gurassem como interessados, nos vários aspectos 
da administração da Justiça. 

Foram ainda prestadas diversas informações 
em processos de mandados de segurança e con
testado um grande número de ações, além de te
rem sido dadas respostas a tôdas as consultas 
formuladas. 
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Del)aríamento de Repres~ntaçãc do Estado de M:i~las 

Gerais no Rio de Janeiro 

A uecessidadc imperiosa de se criar um ór
gão ca paz de conduzir oom eficiência os diversos 
as ·untos doe in tcrêssc do Es lado jun to ú Adminis
tração Federal, Parlamento e Poder Judiciário, 
sediados no Rio de Janeiro, levou o Govêrno a 
propor à Assembléia Legislativa a criação dêsse 
Departamento, a qual se efet ivou através da snn
ção da Lei n.'' 1. 577, de 10 de jaBciro de Hl57, e 
com êle poderão as entidades de classe manter um 
perfeito entrosamento e, através de assessores téc
nicos representativos de cada urna delas, defen
der, de maneira a mais satisfatória, os seus inte
rêsses junto aos di•versos setores federais. 

O funcionamento dêsse órgão deu-se logo após 
a sua criação, aproveitando-se princirJalmente 
r ecursos da antiga Representação ·da Secretaria 
da Agricultura, ao mesmo incorporada por fôr
ça do próprio diploma legal que o criou . 

As circunstfmcias, cn lretanto, limitaram ob
viamente a sua atividade, identificando-se o ano 
de 1057 mais como um período de adptações, ca
racterizado pela adoção de m edidas e providên
cias preliminares que, acrescidas das que se vão 
impondo através do surgimento de novas necessi
dades, irão tornar o Departamento capaz de de
senvolver, em toda a sua plenitude, os serviços 
que lhe estão r eservados, os quais, conquauto ape
nas iniciados, jú são relevantes, correspondendo 
de forma inequívoca aos reclamos dos legítimos 
interêsses da administração do Estado. 

Assim é que encaminhou c acompanhou, Rté 
solução favorável final, a libertação da verba de 
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Cr$ 173.000 .000,00, alcançada pelo Plano de Eco
nomia do Govêrno Federal e relativa a serviços a 
serem executados em Minas Gerais, e das verbas 
de Cr$ 4,.000 .000,00 c Crlj) 2.000.000,00, destina
das, respectivamente, ao Sanatório Penal de Ne
ves e Penitenciária de Belo Horizonte, tendo 
igualmente promovido os meios necessários para 
que recebessem assinatura convênios celebrados 
entre o Govêrno da União c as Prefeituras Mu
nicipa is de Bambuí, Barbacena, Inhaúma, Rio 
Pomba, Tarurn irim e Salinas . 

A pedido dos órgãos respectivos, cuidou o 
DcpartHrnei!io, junto às diversas repartições f!'
dcraL, de processos de intctêsse de vária'l Secre
tarias, Departamento de A~lta c Energia, Uni
Vt~~.·sidad.e Hural do Estado, I t~Htuto de Latlc~nios 
Cândido Tos tes, d.e Juiz de Fom, Frigorífico 
Miiw.s Gera 's S .A. , Fer-tilizantes Mina" Gerais 
S. A. e alo:m;1as Prefeitmas Municipnis, hem o 

como de procc<Jsos do Departamento Nacional 
de Estradas de Hodagcm , relacionados com 
obras iniciadas, conHnuadas ou ultimadas no 
Estado de Minas Gerais. 

Manteve também permanente contato com 
a Câmara dos Deputados c Senado Federal, 
acompanhando projetos c promovendo a apre
sentação de emendas ao orçamento da Uniuo, 
visando, direta ou indiretamente, a beneficiar 
o Estado, tendo interferido, inclusive, na propo
siçuo de projeto de lei concedendo isclH;ão de 
direitos alfandcgúrios a material doado pch 
Fundação Hockfcllcr à Sociedade dos Amie1os de 
Belo Horizonte, e que se destinava a cmprêgo 
no Aeroporto de Carlos Pratcs . 

Através de uma de suas Divisôes, inieiou um 
cadas tro gco-cconôrnico de todos os nnmicípios 
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nincirm;, o ql~<:Jl possihilitarú coDsultas e a di
'. u!gu;ãc ampla de c~Jn uma das principais 
atividades e características das com unas estaduais, 
iDclusive e Lotado.mcntc dns estâncias hidro~ 
J.lincrnü.; . 

l\lóll> dn:·: fH'O'.'idêncins acm1n CBU'l11 rndDS, 
o fkpnrhmei!to de Hcpl·esentaçilo orientou :,n:;
titniçõcs de llf:~nefitência c c<luco.cio;.wis, rch ti
vrmcnte ao pngam.cnto de auxílios c subvenções, 
consignados no orçamento fcderaJ, em seu b Yor; 
pôs em rmítica o sistcL a <.lc p1·estaçüo de info r
mações, por via epistolar, aos órgãos, entitbdes 
e instituições que as solicitam, acêrca de leis ou 
atos governamentais, e expediu circulares dirigi
das a tôdas as Prefeituras de Minas, no in terêsse 
das respectivas administrações . 

Belo Horizonte, 1.9 de março de 1958. 
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Dt: pa r imnc n lo da Gua rda Civi l . . 
Dcpari:un cnto Esladu:;l do Trâns ito 
Depnr!:nncnto de P ronto Socor ro c i\lcd ici nn 

Lega l . ... .. . .. . ... . 
I ' o-,·o Hosp ita l do Pr onto Sucorro .. 
Departamento de Políci a Téc;,Jic:l . . 
Escola de Polícia "Rafael i\Iagalhi\cs" 
Corpo de Bombeiros . . . . . . . . . . 
Departamento de Identif icaçiío . . . . 
Departamento de Regis tro de Eslr nngei ·os 
Abrigo Belo Hor izonte . . . . .. . .. . 
Casa de Correção . . . . . . . . . . . . 
Corregedoria Gera l 
Polteia Militar .. 

DIFUSÃO CULTURAL E TUHISi\IO 

Impre nsa Oficial . . . . . . . . . . 
Arqui vo Público Min eiro . . . .. . 
Dep:wtamento Es tadu al de Informações 
Radiofus5o . . . . . . . . . . . . . . 
Feira Perma nen te de Amost ras ... . 
Estüncias llid romincrais .. . .. . . . 
Dcpartamcrvto Estadual de Estatís tica 
Bibli oteca P úbli ca .. . . 
Dire toria de Esportes 

SERVIÇO PúBLICO . . . . 

P ÁGS . 

2!J.l 
2!Hi 
2!)7 
2!)8 
301 
301 
302 

304 
30G 
31J!i 
:lO'J 
:li) H 
300 
30!) 
310 
310 
312 
312 

320 

:!20 
321 
:l22 
:l23 
:12!i 
:12(i 
330 
3:!5 
3:\7 

3H 

Assessoria Técnico-Con sull i v a . . . . . . 34 4 
Departamento de Adm inis tra ção Gera l 345 
Instituto de Previdência dos Ser vidor es do 

Estado . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
Deparlarnento Jul'idí co tlo Estado . . . . 352 
Departamento de Heprcscn lação do Estado 

de Min as Gerais no Rio de Jan eiro 353 
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