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RESUMO 
 
 

 
  Como um estudo de poder local, expressa as relações entre vários 
grupos políticos na disputa pelo poder em Montes Claros, norte do Estado de Minas 
Gerais. 
  Trata das formas de articulação do poder político. Identifica os vínculos 
do município com as demais esferas de poder do estado, antes de depois da 
industrialização. Observa a atuação dos agentes políticos da mudança. Procura 
sistematizar os elementos que conformam a estrutura de poder local e sua inserção 
na política brasileira. Indica as particularidades locais na realização dos 
determinantes políticos centrais. Ressalta, na análise, a importância da 
intermediação feita pelo governo do Estado de Minas Gerais entre o município e o 
poder central. Demonstra que todas as mudanças ocorrem sem que se altere a 
composição da elite na cidade. 
 
 
Palavras-chave: poder local; desenvolvimento; poder político e industrialização. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
  As a study of local power, it expresses the relationships among the 
different political groups struggling for power in the city of Montes Claros, northern 
Minas Gerais, a state in Brazil. 
  It shows how political power is articulated. It identifies the ties the 
municipality has kept with other power spheres in the state prior to and after 
industrialization. It observes how political agents favoring changes operate. An 
attempt is made to systematize those elements that give shape to the local power 
structure and their insertion in the Brazilian politics. It shows local particurities as they 
stand out in the fulfillment of central political determinants. It emphasizes, in analyzing 
it, the importance of the mediation undertaken by the Minas Gerais sate government 
between the municipality and the central power. It shows that changes take place 
without affecting composition of the local elite.   
 
 
 
Keywords: local power; development; political power and industrialization. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

  Esta pesquisa procura dialogar com uma antiga questão da Ciência 

Política que trata das relações que se estabelecem entre o político e a estrutura 

social numa situação de mudança. Utilizamos a lente de um estudo de poder local 
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para identificar, no micro-universo da cidade, em quais condições se dão aquelas 

relações. A opção de tomar o município como foco de análise tem a seu favor a 

proximidade entre população e as estruturas de poder, o que dá dinâmica à 

compreensão das formas de organização assumidas pela cidade. 

  O tipo desenvolvimento ocorrido em Montes Claros, a partir dos anos 60, 

explicita compromissos no interior do grupo dominante que garantem a dominação 

burguesa e apontam para o aperfeiçoamento da dominação tradicional. Mesmo no 

período industrial, consta da estrutura do grupo de poder local a presença continuada 

dos grandes proprietários de terras. Os interesses tradicionais não se conflitam com 

os interesses industriais, havendo justaposição das elites. O conjunto dos interesses 

dominantes defende um projeto político conservador e patrimonialista, que terá na 

SUDENE um importante mecanismo de reforço e continuidade. 

  A industrialização, promovida ao mesmo tempo pela SUDENE e pelo 

governo de Minas Gerais, moderniza o ambiente urbano com relativo crescimento 

dos setores médios, das burocracias, do comércio e do empobrecimento de parcelas 

significativas da população. 

  As indústrias vieram atender, ao mesmo tempo, à ordem monopolista do 

capitalismo brasileiro, a uma proposta de modernização econômica do Estado de 

Minas Gerais e à necessidade de crescimento do Norte de Minas, onde Montes 

Claros é o município central. Perpassa estes pressupostos a capacidade de 

articulação política do grupo dominante local, expressa nas atenções que a cidade 

recebe há muitos anos. 

  Quando o sentido do desenvolvimento local deixa de ser rural pra se 

tornar urbano, a composição do grupo de poder não se transforma. Continuam a 

predominar interesses oligárquicos e grande parte dos interesses industriais são 

externos à região, voltados para o centro sul do país. 
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  Iremos perceber que é através do clientelismo e do coronelismo que as 

estruturas de poder resistem às mudanças e reforçam os modos tradicionais de 

dominação. 

  Será demonstrado que a modernização ocorre sem mudanças 

estruturais. As alianças entre os grandes proprietários de terras e os industriais é que 

impulsionam a integração do poder local às determinações políticas do Estado. 

Trataremos então das articulações entre os níveis de poder do Estado, o municipal, o 

estadual e o federal. Veremos que quanto aos grandes proprietários esta adequação 

se dá através de compromissos políticos tradicionais, onde o poder local e as elites 

estaduais se combinam estrategicamente; enquanto os interesses industriais irão 

refletir a racionalidade econômica do Estado brasileiro nas duas últimas décadas. 

  A resposta política que o município dará à industrialização subsidiada 

pelos governos estadual e central está inscrita na conservação do grupo de poder 

tradicional. A medida que este grupo vai agregando os novos empresários, as velhas 

fórmulas políticas vão ganhando nova roupagem: os antigos coronéis se organizam 

em entidades de classe, os funcionários públicos se lançam na captura de clientelas 

políticas e a expressão da demanda popular ocupa os espaços abertos pelos 

populistas. 

  A justaposição de interesses conservadores conta com um importante 

aliado que é o crescimento e a burocratização da classe média urbana. Mesmo que 

parte deste grupo social tenha se tornado o núcleo de oposição na cidade, o conjunto 

dos setores médios não se torna um obstáculo ao controle oligárquico. A historia das 

formas de desenvolvimento adotado pelo movimento local de oposição apresenta 

dois complicadores: tanto a oposição política e a partidária mantém laços com os 

setores dominantes, quanto o movimento popular não se desvincula da proteção 

institucional da Igreja. Iremos ver que a não autonomia das organizações dos setores 

médios toma forma de apoio tácito ao poder conservador. 
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  A industrialização de Montes Claros irá expressar a dominância do 

político no processo de mudanças sociais e o cenário onde objetivamente se dará a 

junção dos interesses conservadores. Serão, portanto, nossas duas questões 

teóricas centrais a não transformação do grupo de poder local e a manutenção de 

seu projeto político conservador e patrimonialista, no período industrial. 

  Para definir a formação conservadora da cidade, foi feito um 

levantamento histórico dos compromissos políticos estabelecidos pelo município e 

suas especificidades no processo de integração política nacional: analisou-se o papel 

da elite e de suas formas de representação formal; procurou-se compreender as 

mudanças sociais e econômicas da perspectiva de quem as promoveu; identificou-se 

a industrialização e os programas de desenvolvimento como as medidas oficiais de 

promoção do Norte de Minas; e, por fim, tratou-se da política local durante e depois 

da implantação das industrias, nomeando os interesses políticos dominantes, as 

instituições que lhes deram suporte e a atuação dos movimentos populares, 

buscando compor o poder local. 

  O método de investigação utilizado resultou da combinação dos métodos 

clássicos de estudos de poder local, que são os métodos posicional, de reputação e 

o decisional. São os meios de investigação que identificam, respectivamente, as 

lideranças formais das hierarquias públicas e privadas, as lideranças informais e os 

processos de decisão. Se caracterizam pela inserção histórica dos atores e dos fatos 

políticos relevantes (1). 

  De inicio, fizemos o levantamento de fontes primárias, basicamente os 

arquivos das instituições públicas e privadas, e de fontes secundárias, as publicações 

de órgãos municipais, estaduais e federais, os jornais locais, e os estudos de Hermes 

de Paula e Nelson Viana, que historiam a vida da cidade. Foram então feitas trinta 

entrevistas, divididas em dois blocos temáticos. O primeiro, voltado para a história 

política da cidade até 1985, quando entrevistamos deputados,prefeitos, vereadores, 
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lideranças tradicionais. O segundo com entrevistas que visaram informações 

especificas sobre situações políticas particulares, como a implantação da SUDENE, 

dos serviços de água e luz, dos programas de desenvolvimento e sobre 

determinadas instituições como a Sociedade Rural, Sindicatos de Trabalhadores e 

etc. Ao identificar as lideranças, as entidades e os programas mais relevantes, 

traçamos os cenários anterior e posterior à industrialização. 

  O momento inicial das maiores modificações, o inicio dos anos 60, as 

articulações políticas e seus protagonistas foram outro foco de atenção da pesquisa, 

onde nosso interesse se fixou nas formas de promoção das já citadas mudanças. 

Procuramos, ainda, compreender quais foram e como atuaram as forças políticas 

municipais durante o período que consideramos como de implementação das 

mudanças sociais e econômicas, ou seja, de 1960 a 1985. A periodização, portanto, 

se definiu no próprio  objeto de pesquisa – o comportamento político  numa situação 

de mudança. 

 

 

 

NOTA AO CAPÍTULO 1 

 

(1) Tradicionalmente, estes são os três métodos utilizados em investigações sobre 

o poder político. O posicional consiste na identificação das hierarquias publicas e 

privadas mais importantes na comunidade, servindo primordialmente para nomear os 

vínculos organizacionais nas estruturas de poder. O reputacional diz respeito à 

eleição de “juízes” que deverão indicar os indivíduos que detém maior intimidade com 

a vida política local. Fundamenta-se no fato de que a percepção social do poder é 

também uma de suas fontes e identifica fatos não explícitos nas atividades publicas. 
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O método decisional investiga a ação de atores nos processos de decisão, 

permitindo a observação de suas formas de desenvolvimento. São grandes as 

objeções a cada um deles, principalmente no que diz respeito às forças políticas de 

impedimento, inalcançáveis por eles. Por isto a literatura recomenda que, além da 

identificação das autoridades formais, informais, e dos processos de decisão, sejam 

também investigados os processos institucionais, ou seja, as estruturas de poder. 

Nosso estudo trabalha com estas quatro possibilidades metodológicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DA FORMAÇÃO CONSERVADORA AOS ANOS 60 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 
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  Montes Claros, originalmente terra de índios Tapuias, foi colonizada por 

paulistas a serviço do Rei, inicio do século XVII (1). Desde então exporta gado, 

cultiva algodão e tornou-se entreposto comercial regional (2). 

  O nascimento da cidade coincide com o término do período colonial no 

Brasil. Com a economia voltada para a produção agrícola de exportação e polarizada 

em torno do café, ao sul, cana de açúcar, cacau e borracha, ao norte, surgem nas 

regiões intermediárias, latifúndios responsáveis pelo abastecimento do mercado 

interno (3). Assim se definem as propriedades no Norte de Minas, tendo como função 

o fornecimento de produtos agropecuários para a região e outras partes do país. 

  A história do controle da população espalhada pelo interior do país nos 

fala de mecanismos fiscais e políticos aos quais se sujeitam as instituições locais (4). 

  Para a política local se adequar às diretrizes dos centros de poder era 

necessário que existisse um consentimento por parte de suas lideranças e, mais 

ainda, que a mediação entre Estado e a população do interior se desse de acordo 

com os interesses tanto das lideranças locais quanto das lideranças que ocupavam 

os centros de poder. É o processo que dá origem à figura do “coronelismo”. Entende-

se por “coronel” aquele indivíduo com capacidade de manter seus privilégios diante 

da distribuição dos recursos políticos e econômicos, que institui laços de lealdade 

pessoal e de parentesco com seus clientes, devendo prestar contas ao poder central. 

São chefes locais, controladores e fornecedores de votos (5), que cuidam de 

reproduzir o autoritarismo e o paternalismo do Estado brasileiro (6). 

  Dessa forma, vemos o coronelismo emergir no processo de 

concentração de poder no Brasil, apoiando um movimento de legitimação recíproca 

entre o poder local e o central, nos termos colocados por Marcel Burstyn (1984) (7). 

  O paternalismo próprio do coronel é fundamental para contrabalançar o 

autoritarismo do Estado e da liderança local (8). Para a análise do coronelismo em 
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Montes Claros, recorremos a Maria Isaura Pereira de Queiroz (1969), quando afirma 

que o controle político em áreas de população rural se dá pela forma de organização 

do trabalho no campo, criando o voto “de cabresto” e os chamados “currais 

eleitorais”, e pela intensificação da ação do Estado, que tem nas políticas públicas o 

novo fator de mediação (9). 

  O que constatamos sobre a formação conservadora de Montes Claros é 

exatamente isto: de inicio, um contato direto entre os chefes locais e o poder central 

e, gradativamente, a ampliação dos poderes políticos, quer pelo fortalecimento das 

estruturas políticas locais, quer pelo caminho adotado pela elite para se modernizar, 

ao ainda pela trajetória da política partidária até a inversão social e econômica dos 

anos sessenta. 

  Neste capítulo trataremos da política e da economia, da fundação da 

cidade até os anos 60. O objetivo é identificar historicamente a formação das 

estruturas de poder local, objeto da análise no período industrial. 

  Nessa formação está evidenciada a dominação patrimonial, ou seja, a 

formação de domínio cujos principais recursos são os bens, a posse da terra 

(Queiroz, 1969) e a burocracia (Faoro, 1987). 

 

 

 

2.2 – Os Primeiros Compromissos 

  Nos primeiros cem anos de vida administrativa, Montes Claros tem sua 

organização política polarizada entre Conservadores e Liberais. Estes não se 

diferenciam por posições ideológicas claramente identificáveis. Existem indicadores 

de liberalismo e conservadorismo em ambos os grupos, o que não foge à realidade 
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política brasileira do período. A polarização se dava mais em função de negócios 

locais específicos, numa disputa pelo domínio do movimento comercial da época. 

  O caso da construção das sede do mercado central é ilustrativo: como 

importante entreposto comercial do Norte e Nordeste de Minas e do Sul da Bahia, a 

cidade necessitava de um local mais apropriado às transações comerciais do que os 

antigos ranchos de tropas. Logo, a edificação do mercado se tornou uma obra 

disputadíssima e o embate político durou nada menos que os últimos vinte e um anos 

do século passado (10). 

  Não se pode falar em hegemonia de algum destes grupos, mesmo 

porque suas diferenças não são significativas. Ambos se assentavam sobre a 

pecuária e o comércio relativamente importante. É apenas mais tarde que os limites 

dos grupos políticos começam a se definir melhor, o que procuraremos demonstrar 

através da história do desenvolvimento sócio-econômico, identificando os níveis de 

determinação política. 

  O crescimento da cidade ganha impulso com o ingresso de Francisco Sá 

no governo federal, em 1922, como Ministro da Viação e Obras Públicas (11). São 

suas as intervenções junto aos governos estadual e federal para a extensão, até 

Montes Claros, das linhas da Estrada de Ferro Central do Brasil, assim como, 

juntamente com lideranças locais, contribuiu para a instalação dos serviços de água 

e luz, como veremos adiante. 

Evidenciando a dependência do município para com o governo do Estado, no que se 

refere à execução dos serviços essenciais, temos o depoimento de um dos 

engenheiros responsáveis pela implantação da estrada de ferro: 

 “Quando a estrada chegou à altura de Glaucilândia, a verba acabou e havia 

uma campanha dos jornais contra a construção. Era uma campanha contra Artur 

Bernardes, que atacava todas as obras que ele estivesse fazendo (...) Então, 
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Francisco Sá, para conseguir terminar o trecho, arranjou um financiamento; parece 

que ele avalizou o empréstimo e o Bernardes concordou; depois o Governo Federal 

encampou o empréstimo (12).” 

  Parece existir consenso entre a elite local quanto à importância da 

ligação ferroviária (Montes Claros – Belo Horizonte – Rio de Janeiro). 

  Até 1926, as linhas da Central do Brasil chegavam só até Corinto (ponto 

intermediário entre Belo Horizonte e Montes Claros), e o transporte das mercadorias, 

daí em diante, era feito a cavalo(13). Por resolver a dificuldade de acesso, considera-

se o transporte ferroviário um marco no desenvolvimento local (14). 

  O escoamento da produção norte-mineira, constituída basicamente pela 

pecuária e pela mineração, é sem dúvida uma condição para o desenvolvimento da 

região. Enquanto a cidade de Corinto funcionava como um ponto importante no 

transporte comercial até meados dos anos 20, era em Montes Claros que se 

concentrava o comércio mais desenvolvido, pois para lá convergiam, em primeira 

mão, mercadorias de vários municípios. Além disto, os pecuaristas locais parecem ter 

tido um papel importante junto ao governo estadual e, principalmente, ao que tudo 

indica, sua elite mostrou-se capaz de transitar nas esferas estadual e federal com 

razoável eficiência.    

  A política local foi motivo de atenção dos governos central e estadual, 

nos períodos de Império e da Primeira República. Ressalta-se que, na relação com o 

governo central, a elite estadual fez importante intermediação. A atenção conferida a 

Montes Claros se manifestava pela promoção de lideranças locais e pela via da 

intervenção. Ilustra o primeiro caso a nomeação para governador da Província de 

Minas, em 1878, do montesclarense liberal Antônio Gonçalves Chaves; e, dez anos 

depois, a escolha de outro liberal, Camilo Filinto Prates, para intendente municipal. 

Em ambos os sentidos, em 1849 temos a nomeação, feita pelo Imperador, de um 

delegado para desestabilizar o predomínio liberal na política local; o apoio, inclusive 
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militar, prestado pelo governo do Estado, em 1900, ao líder conservador Cel. 

Celestino Soares da Cruz; oito anos depois, o governo do Estado manda fechar a 

Liga Operaria; e, em 1915, soluciona o impasse criado pela formação de duas 

Câmaras Municipais (15). 

  Este último fato é também indicativo da forma de atuação das lideranças 

locais. No ano anterior, o grupo de Alves elegeu um deputado estadual (Antonio 

Augusto Spyer), para descontentamento dos antigos conservadores que, no ano 

seguinte, às vésperas da reunião, controlando a presidência da Câmara (através do 

Cel. Joaquim Costa), demitem dois de seus funcionários, amigos de Honorato Alves. 

Formam-se dois partidos, sob a liderança de Honorato Alves e Camilo Prates (note-

se que a ambos atribuem-se tendências liberais). Camilo Prates recebe o apoio de 

Celestino Cruz. Ambos apresentam candidatos às eleições da Câmara, realizam-se 

as eleições e ambos se consideram vitoriosos. “Formaram-se então duas Câmaras, 

funcionando no mesmo prédio, em salas diferentes. (...) no mercado instalaram-se 

duas balanças (...) (16)”. 

  Diante da impossibilidade legal do funcionamento de duas Câmaras, foi 

prorrogado o mandato do Cel. Costa por mais um ano e o governo do Estado 

intervém, propondo um sorteio para escolha do presidente, ficando a vice-presidência 

para outro partido. Foi “sorteado” o nome de João Alves, que contava com apoio 

estadual. Houve protesto dos Prates, mas de nada adiantou.  

  A liderança política local, que se organizava muito em função da 

prestação de serviços essenciais ao município, estava, em verdade, cuidando de 

implantar a infra-estrutura básica, necessária a qualquer empreendimento (17).  

  A questão do abastecimento de água é bastante ilustrativa. Em 1869, foi 

feita a primeira tentativa de canalização de água, quando a Câmara contrata, com o 

Cel. João Antônio Maria Versiani, a execução dos serviços, que resulta na 

construção de um rego do Rio dos Bois, para servir às propriedades mais próximas. 
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Quinze anos depois, os vereadores votam favoravelmente ao aproveitamento do Rio 

Vieira e contratam, para empreitar a obra, Antero Rodrigues Prates, que morre sem 

concluí-la, ficando o rego abandonado. Em 1988, o “Correio do Norte”, jornal do 

Partido Conservador, de propriedade de Antonio dos Anjos e Antonio Augusto Veloso 

(políticos e pecuaristas), faz uma campanha em favor da água canalizada, inclusive 

demonstrando ser um bom investimento, mas sem sucesso.  

  Aí recorre-se ao governo da Província, que aprova uma verba para 

construção de três chafarizes, sendo apenas um no centro da cidade. “Dizem que um 

sapo entupiu as manilhas, pois a corrida era fraca (17)”. Passados onze anos, o 

presidente da Câmara, Semeão Ribeiro dos Santos, faz os chafarizes funcionarem 

durante quase um ano. Após alguns entupimentos, em 1912, o Dr. João Alves, na 

presidência da Câmara, faz um empréstimo para concluir a canalização, mas seu 

sucessor, Cel. Joaquim Costa, desfaz o negócio, após o rompimento político com 

Alves, sob a alegação de que seria um empréstimo oneroso ao município, e abre 

vários poços tubulares. 

  Alguns anos se passaram e, ao se aproximar a estrada de ferro, a 

solução para o problema se tornou urgente. É Antônio dos Anjos que vai ao Rio de 

Janeiro assinar um contrato com o Ministério da Viação (Francisco Sá), ficando 

estabelecido que a Central do Brasil traria água do Rio Pacuí e o município, em troca, 

forneceria água e energia elétrica às suas dependências (18). A firma Spyer e Cia. 

empreitou a obra e, vagarosamente, iniciou os serviços em 1926, terminado a gestão 

de Francisco Sá sem a obra concluída. O novo Ministro, Vítor Konder, suspende os 

serviços. Dois anos depois, o mesmo Antonio dos Anjos, em acordo com o Dr. Pedro 

Veloso ( agricultor e pecuarista), resolve por um empréstimo de responsabilidade do 

município, mas a iniciativa foi vetada pelo presidente Antonio Carlos.  

  Apenas em 1932 é que a situação começa a se resolver. Milton Prates, 

montesclarense com contatos dentro do Ministério da Viação, consegue do Ministro 
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José Américo a doação do material necessário à complementação do serviço por 

solicitação de Antonio dos Anjos e Francisco José Guimarães (presidente da União 

Operaria). É desta data a autorização do governo do Estado para Prefeitura assinar o 

contrato com o Ministério da Viação. Assim, permanecem os termos do acordo feito 

por Francisco Sá. 

  Este tipo de negociação, baseada em possibilidades pessoais, era 

bastante típica nas transações necessárias à implantação das obras públicas no 

município. As recompensas também tinham um caráter pessoal. Parece-nos que os 

contatos pessoais do Cel. Antonio dos Anjos lhe valeram a nomeação para inspetor 

federal de ensino secundário, nos anos 40 (19). 

  Apesar do contrato feito, não havia recursos suficientes para a 

conclusão da obra. A questão se agravou e, em 1935, o governador Benedito 

Valadares, por indicação do Dr. Ciro dos Anjos – também montesclarense e 

presidente do Conselho Administrativo do Estado de Minas Gerais, auxiliado 

diretamente por Milton Prates – nomeou para prefeito o Dr. José Antonio Saraiva, 

engenheiro civil, sem relações regionais ( ver item 2.2) (20). 

  Neste mesmo ano (1935) é inaugurado, pelo governo do Estado, o 

serviço de água, com a colaboração de um reservatório geral. Sabe-se, ainda, que 

foram importantes os contatos pessoais entre o Dr. Antônio Teixeira de Carvalho, 

conhecido como Dr. Santos, e Valadares. Como médico, farmacêutico e pecuarista, 

Dr. Santos foi um elemento típico da elite local, tanto pela posição que sua família 

ocupou na economia regional, quanto por sua formação profissional, que possibilitou 

a ascensão sobre um número razoável de pessoas. Além dos vínculos de amizade, 

sua relação com o governador foi, sem dúvida, apropriada ao jogo político entre as 

elites estadual e local (21). 

  Fatos como este evidenciam a necessidade de concordância política 

entre o município, o Estado e a União, para que se conseguisse a implantação de 
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algum serviço básico, a nível local. É o que Queiroz (1969) chama de “pacto tácito: o 

governo não se metia no município, onde o coronel tinha carta branca para faze o 

que quisesse e, em troca, recebia o apoio do coronel (22)”. 

  Embora a autora se refira, em seu trabalho, à Primeira República, 

portanto a um momento anterior ao que nos interessa, a necessidade de suporte 

municipal ou regional para o governo do Estado neste contexto de compromisso, 

considerado como um dos pilares do pacto, prevalece até em períodos recentes. É 

evidente que a intensidade do fenômeno se atenua, em função da complexificação 

da sociedade, que acrescenta outros componentes e outras forças sociais. Além 

disto, a própria modernização das administrações públicas se incumbe de redefinir o 

pacto, mas não o extingue (23). 

  De todo o compromisso resultavam restrições ao município quanto às 

suas atribuições como unidade administrativa. Nunes Leal, sobre os ordenamentos 

constitucionais de 1937 e 1946, faz duas considerações relevantes: a primeira, a 

propósito da constituição do Estado Novo, salienta a adoção do sistema de tutela do 

Estado sobre o município, na intenção clara de anular qualquer pretensão de 

autonomia municipal. A segunda é a de que, apesar da Assembléia Constituinte de 

1946 assegura a melhoria das finanças municipais através da reforma tributária, ela 

segue os mesmos rumos da Constituição anterior. A “autonomia” é garantida pela 

eleição de prefeitos e vereadores, podendo a prefeitura decidir sobre assuntos de 

seu “peculiar” interesse (arrecadação dos tributos, aplicação de suas rendas e 

organização dos serviços); entretanto é acentuada a interferência de instancias 

superiores na vida financeira e administrativa do município. A União toma para si a 

resolução de questões como, por exemplo, a construção de estradas e o saneamento 

básico, centralizando as decisões técnicas e retirando autoridade do município (24). 

  As posições e o mando dos chefes locais eram também garantidos pelo 

tipo de atuação dos deputados, via clientelismo. Os deputados, enquanto 
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representantes formais da elite, tinham sua atuação legislativa amarrada aos 

compromissos locais. Dito de outra maneira, não interessava aos “coronéis” que as 

limitações constitucionais impostas ao município fossem questionadas, uma vez que 

isto poderia significar perda de respaldo estadual e federal para os próprios chefes 

locais e também para seus porta-vozes, os deputados. 

  Considerando a funcionalidade do apoio do município ao Estado, 

inclusive em termos militares, temos um relato sobre a disponibilidade das elites 

locais em se comporem com outras instâncias de poder. Remonta ao ano de 1926, 

por ocasião da passagem da Coluna Prestes pelo Norte de Minas, quando as forças 

publicas e privadas se combinam numa ação de repressão política: 

 “A Coluna Prestes veio costeando a Serra Geral, já ameaçando Montes Claros 

 e Grão Mogol. Aí o governo deu uma ordem; veio uma ordem de Belo 

 Horizonte, para fazermos, com máxima urgência, o reparo da estrada velha 

 colonial, para a passagem de tropas, cavalaria e até artilharia se precisasse, 

 para facilitar o acesso de tropas do Estado e da União que vinham combater 

 isso. Aí chegamos até Francisco Sá e passaram as tropas da Policia Militar de 

 Minas, o 5° Batalhão, o 1° Batalhão, vários oficiais e fizeram contato com 

 Prestes, em Grão Mogol: ela já estava voltando para trás (...) Aqui em Montes 

 Claros, todos eram governistas. O governo decretou estado de sitio, para tomar 

 as medidas necessárias. Havia, também, os Bate-Paus: eram jagunços, chefes 

 truculentos que armaram quatrocentos homens e receberam dinheiro do Estado 

 para auxiliar o combate a Prestes (26)”. 

  Ao serem selados os primeiros compromissos entre as elites locais e o 

governo do Estado, estava sendo definido o lugar deste na vida política do município 

e a importância de suas lideranças na política do Estado.  

  O que a reformulação constitucional de 1946 fez foi formalizar o nível de 

dependência do município em relação ao Estado e dele para com a União. A 
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redistribuição dos recursos tributários e as eleições de prefeitos e vereadores 

ocorreram num momento de concentração e centralização de poder em todo o pais, 

inibindo as possibilidades de autonomia municipal, acentuando uma tendência desde 

a Primeira República. 

 

2.3 O Movimento de 30 

 

  A partir do transporte ferroviário, a cidade organiza melhor sua 

economia, o que se desdobra na ampliação do sistema financeiro regional no final 

dos anos vinte (27). 

  Na política, o conservadorismo predominava. Não só porque 

prevaleciam conservadores na ocupação de cargos públicos ( ver Anexo A), quanto 

porque a necessidade de concordância dos coronéis para com a política central se 

antecipava a qualquer inovação na forma de condução dos negócios públicos. 

  Este “governismo” da elite não eliminava as divergências entre os 

grupos políticos da cidade mas, ao contrário, as estimulava. Poderíamos dizer que a 

busca da simpatia do governo estadual e federal, e nesta ordem de importância, é 

que estimulava as disputas locais. 

  O quadro político dos anos 30 é bastante sugestivo pra o que nos 

interessa, que é a caracterização da política montesclarense dos últimos vinte anos. 

  Os grupos continuavam o esquema geral da Primeira República, que era 

a bipolarização: de um lado, o “partido de baixo”, liderado inicialmente por Celestino 

Cruz e, depois, por Camilo Prates; de outro, o “partido de cima”, organizado em torno 

da família Alves (28). 

  Parece ter sido ponto de convergência de interesses, em cada um dos 

grupos, a atividade econômica predominante à qual se encontravam ligadas as 
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respectivas famílias. Ao correlacionarmos os nomes das famílias e os 

empreendimentos econômicos, verificamos que aos liberais (“partido de cima”) 

podem ser atribuídas posições mais favoráveis à industria, enquanto aos 

conservadores (“partido de baixo”)  estão ligados os tradicionais criadores e 

comerciantes de gado. Mas esta firmação só se pode faze em termos de tendência, 

já que em ambos os grupos são encontradas famílias ligadas às mesmas atividades 

(29). 

  O personalismo é, desde esta época, uma das peculiaridades da política 

montesclarense. Em torno de certas personalidades políticas se organizam os grupos 

e se definem suas linhas de ação. Do enfrentamento entre eles já resultaram alguns 

mortos e feridos (30). Não queremos afirmar que uma ação política com claras 

definições ideológicas e formas mais aperfeiçoadas de organização não chegue a 

resultados semelhantes, mas salientar que a dimensão do fato político pode, por 

vezes, basear-se nas características pessoais de uma liderança em particular. 

  Nesta perspectiva, analisemos o ocorrido em fevereiro de 1930: o 

presidente da Câmara, Dr. Alfredo Coutinho, em acordo com o presidente do Estado 

de Minas, Antônio Carlos, defendia a candidatura Vargas para a  presidência da 

República, e tinha no grupo dos Alves o respaldo local. Os opositores, adeptos da 

candidatura de Júlio Prestes, se reuniam na Concentração Conservadora e tinham a 

seu favor o jornal “A Gazeta do Norte”. Desenvolvem então uma animada campanha 

eleitoral na cidade e promovem a organização do Congresso do Algodão, do qual 

participariam o Vice-Presidente da República, Fernando de Melo Vianna, e o 

presidente estadual da Concentração Conservadora, Carvalho de Brito. O Congresso 

do Algodão, a candidatura Prestes e a própria candidatura de Melo Vianna à 

presidência do Estado foram motivos suficientes para esquentar os ânimos dos 

Alves, que recebem a tiros a tentativa de comício dos Conservadores, numa das 

praças centrais da cidade. Entre os feridos estava, inclusive, Melo Vianna. 
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  A violência local refletia a instabilidade política nacional e o resultado 

das urnas municipais no mês seguinte, quando a Aliança Liberal vence por 486 votos 

de diferença (31), tanto pode sugerir que a violência foi eficaz, quanto pode indicar a 

fragilidade dos adversários. 

  A quebra do acordo dos governadores de São Paulo e Minas Gerais, 

rompendo a alternância de mineiros e paulistas na Presidência da República, se 

complica com a vitória de Júlio Prestes nas eleições, do que se aproveita o governo 

de Minas para liderar a Aliança Liberal, vanguarda do movimento de 30. Na verdade, 

era uma outra correlação de forças políticas que se estabelecia no país, e que vinha 

se esboçando desde os anos 20, quando se distingue dos setores agrários 

dominantes, a burguesia emergente, favorável à industrialização. A revolução de 30 

veio acelerar estas mudanças. 

  Se o que dominava a política nacional do período anterior eram os 

interesses oligárquicos vinculados à exportação e com bases definidas 

regionalmente, a política de Vargas define-se como centralizadora dos antigos 

interesses regionais e agro-exportadores fomentando uma economia de bases 

urbanas, o que permite o desenvolvimento da burguesia industrial (32). 

  Com a crise da economia capitalista de 1929, o grupo de poder 

oligárquico tem suas bases minadas, o que conduz a uma rearticulação em termos 

de poder central, da oligarquia com os interesses industriais. A política local responde 

a esta nova situação no velho estilo coronelista: o mais importante é manter a 

mediação entre o município e as demais esferas de poder. Neste sentido, a 

recomposição na órbita dos centros de decisão do país vem reforçar o padrão de 

comportamento político anterior. 

  Não há muitas informações sobre o que aconteceu em Montes Claros 

até outubro daquele ano. Em Paula, temos o seguinte relato: 



 28

 “Iniciada a revolução de 3 de outubro, o Dr. João Alves organizou um batalhão 

 de voluntários, alguns até de má reputação, a quem os adversários chamavam 

 de bate-paus (...) as maiores violências praticadas pelos revolucionários eram 

 requisitar armas (...) dos adversários”. (33)  

  Consta, ainda, que os bate-paus, com a vitória da revolução fizeram 

vários tipos de violência contra a população da cidade, e este teria sido o motivo do 

rompimento do Cel. Filomeno Ribeiro dos Santos com os Alves, por alguns anos. 

  A nova ordem institucional do país determina interventores federais para 

a direção dos Estados, e estes deveriam fazer as indicações dos prefeitos. Coincide 

com a indicação para prefeito de Montes Claros de um engenheiro vindo de fora 

(sem vínculos com a cidade e a região) o reatamento de Filomeno Ribeiro com João 

Alves – uma aliança de interesses oligárquicos para fazer frente ao chefe do 

executivo, alheio às condições políticas locais (34). 

  Já que a oligarquia havia perdido a hegemonia no governo central, ela 

resiste, a seu modo, no município. Reúne-se em torno da sigla do Partido 

Progressista e oferece solidariedade ao governo mineiro ( ver Anexo A). Garantindo a 

composição da Câmara Municipal, as lideranças políticas recuperam o cargo de 

prefeito em 1936 – Dr. Santos como presidente da Câmara se desentende com José 

Antônio Saraiva, o quarto prefeito nomeado, este se exonera e o governo do Estado 

nomeia Dr. Santos para o cargo. 

  Uma outra frente política se estabelece neste mesmo ano, com a 

fundação do jornal “O Brasil”. São integralistas que, apesar de terem tido vida curta, 

refletem a existência de um núcleo de extrema-direita. Como é sabido, os 

integralistas defendiam as corporações em lugar de partidos políticos e se opunham 

a qualquer forma de liberalismo. Interessante notar que, no mesmo ano de 

lançamento do jornal em Montes Claros (1937), era divulgado, em São Paulo, o 

Manifesto Programa da Ação Integralista Brasileira (35).  
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  Como desdobramento da Revolução de 30, estes dois fatos, a aliança 

oligárquica para enfrentar o interventor e a formação do grupo integralista, 

demonstram os constantes movimentos de integração da política municipal às 

diretrizes da política nacional, voltados para o fortalecimento da direção 

oligárquica/conservadora da política local.Significam, ao mesmo tempo, a integração 

do núcleo urbano de maior expressão do sertão norte-mineiro aos parâmetros 

políticos que se definiam nacionalmente, e a consolidação do poder oligárquico 

municipal. 

 

2.4 – A Modernização da Elite 

 

  A implantação do projeto político-administrativo dos governos estadual e 

federal definiu o curso da urbanização da cidade. 

  O governo Benedito Valadares (1933-45) enfrentou uma crise na 

economia mineira que se caracterizava pela decadência da atividade econômica 

principal (o café), pelo declínio das exportações e diminuição da arrecadação, pelo 

aumento da divida publica, e pela saída sistemática da mão-de-obra das fronteiras do 

Estado. Isto, conjugado à mudança no padrão de acumulação capitalista, a nível 

nacional, que de agrário-exportador passa a urbano-industrial, redefine a composição 

da elite política mineira, incorporando ao grupo dos bacharéis e “coronéis” – a elite 

tradicional – elementos técnicos e empresariais. Este novo arranjo na direção política 

favorecia a possibilidade da industrialização como saída para a crise. E uma 

industrialização deveria ser levada adiante pelo setor publico, uma vez que o 

conjunto dos empresários mineiros era identificado como desarticulado para enfrentar 

uma mudança deste porte. Para tanto deveriam ser aproveitados os recursos 

minerais e melhorada e infra-estrutura econômica (36). 
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  Mas de que maneira Montes Claros se torna área de interesse para o 

desenvolvimento da economia mineira? Várias razões poderiam ser apontadas. Uma 

era a relevância de sua produção agropecuária (37); outra, a concentração de 

atividades de uma região potencialmente importante dentro do Estado, 

especialmente quanto aos recursos minerais e à proximidade do Rio São Francisco; 

uma terceira, a relativa estabilidade de seu grupo de poder, quase sempre governista 

e conservador; e, ainda, a constante atuação de algumas de suas lideranças na 

política estadual e federal. 

  Um bom indicador da nova linha de governo é a instalação dos serviços 

de energia elétrica para população urbana do município. Após percorrer o mesmo 

caminho do abastecimento de água (negociações e experiências técnicas) a rede 

elétrica se instala com a inauguração da Usina Hidroelétrica de Santa Marta, em 

1944. Esta, juntamente com a Usina Pai Joaquim, no Sul de Minas, são as duas 

iniciativas do governo Valadares para tentar suprir a energia elétrica de que tanto 

precisava seu projeto industrializante (38). 

  O fato vem demonstrar a importância política e econômica da região 

para Minas Gerais, indicando prestigio das lideranças locais. 

  No mesmo ano, Valadares vai pessoalmente inaugurar, além da Usina 

Santa Marta, a Praça de Esportes, e Fundação Dr. Antônio Teixeira de Carvalho e a 

Estação Rádio-Telefônica (39). 

  Cinco anos depois (1949), foi formada uma comissão na Assembléia 

Legislativa do Estado para estudar o aproveitamento do Vale do São Francisco. Um 

de seus membros foi Geraldo Ataíde, importante pecuarista, cuja família esteve 

ligada, nos últimos quarenta anos, às principais instâncias de poder da cidade. Esta 

comissão era apenas uma entre as várias medidas que caracterizam o interesse 

estadual e federal pela região. As outras são: a destinação, pela Constituição de 

1946, de 1% da receita tributária da União, durante vinte anos, para o 
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desenvolvimento do vale do São Francisco (embora esta medida não beneficiasse 

apenas o Estado de Minas Gerais); a inclusão do município na zona da seca, através 

de decreto-lei neste mesmo ano; no ano seguinte, a criação do posto agropecuário 

de Montes Claros, subordinado ao sistema de fomento agrícola federal; em 1948, a 

criação de uma sociedade de economia mista, cujo sócio majoritário era o governo 

federal – a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para fornecer luz às industrias 

da região; em 1950, a formação da Comissão de Estudos e Obras Bahia – Minas 

para implementar medidas contra a seca, com sede em Montes Claros (40). 

  Paralelamente, ainda que o conjunto da economia municipal não tenha 

apresentado um crescimento considerável, o cenário urbano sofre sua primeira 

grande modificação nos anos 50 (41). 

  Mesmo que entre 1940 e 1960 a população rural tenha crescido mais 

que a urbana, e esta, ao final do período, representasse pouco mais de 35% do total 

de habitantes, na década de 50 o aumento de população urbana foi em torno de 

19%, sendo de 26% o acréscimo de habitantes em área rural – aumentos nada 

desprezíveis. 

  É também dos anos 50 o significativo aumento de estabelecimentos no 

setor de serviços, em torno de 54%, seguido de 40% a mais de estabelecimentos 

comerciais e de 41% de industriais. Entretanto, para o pessoal ocupado nestes três 

setores, o comércio sendo o setor que mais absorve mão-de-obra (39,5%), enquanto 

a indústria ocupa 31% destes empregados, e o setor de serviços, 29,2%. 

  A crescente urbanização implica maior diferenciação social, rompendo o 

binômio proprietário de terras / trabalhador rural que polarizou a organização social 

até então. Esta diferenciação provoca novas formas de arregimentação de 

interesses, principalmente em relação à elite, mas que também emergem de outros 

segmentos sociais. 
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  A população adere às novas fórmulas organizativas derivadas do 

movimento de 30, que são basicamente instituições atreladas ao Estado através de 

uma legislação trabalhista corporativista (42). Assim, em vinte anos, de 1930 a 1950, 

temos em Montes Claros a formação de seis entidades “representativas” de 

trabalhadores, que parecem ter sido criadas mais por força da lei do que como 

espaço de articulação e representação de interesses. São os sindicatos ou 

associações profissionais de advogados, engenheiros, empregados do comércio, 

indústria, fiação e tecelagem, construção e mobiliário (ver Anexo J). 

  A expansão de organizações profissionais não significava que eram 

representativas. No caso específico do Sindicato de Trabalhadores no Comercio, até 

o início dos anos 80 mais da metade dos comerciários da cidade não conhecia, 

sequer, a entidade (43). Um outro indicador da fragilidade da representação de 

interesses populares está no fato de que, até 1950, mais de 70% da população do 

município era residente em área rural, onde continuava a vigorar o coronelismo. 

Assim, poderíamos pensar em cooptação formal, via atividade agropecuária 

desenvolvida num contexto de dependência política e econômica do grande 

proprietário de terras.  

  De toda maneira, a política nacional foi eficaz em seu controle político 

sobre a população – caberia aos chefes locais e à burocracia estatal repassar à 

população as determinações federais, com o aval da elite do Estado de Minas. Ao 

fazer este repasse, o grupo de poder local precisaria se modernizar, aperfeiçoar seus 

instrumentos de dominação e, desta forma, garantir seus ganhos no pacto. Dito de 

outra maneira, ele não alcançaria seus objetivos se não se adequasse à nova 

realidade e correria o risco de ser alijado no emaranhado de compromissos entre o 

município, o Estado e o Governo Federal. O importante é que não se alterasse o 

estilo local de dominação patronal e clientelística. E, na verdade, este se acentua 
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quando a elite política melhor se articula, formando entidades fortes que defendam 

não só seus interesses, mas também seu método político.  

  A Sociedade Agropecuária (1944) e a Associação Comercial e Industrial 

(1949) permanecem, desde sua fundação, como entidades patronais de maior 

expressão no município (e com repercussões regionais) até a primeira metade dos 

anos 80. Essas entidades, que cuidam da representação do grupo de poder local, 

serão analisadas em detalhes mais adiante. Aqui é importante reter a relevância das 

associações de classe na estrutura de poder.  

  Ainda no sentido da modernização do grupo de poder, buscando 

inclusive agilizar o desenvolvimento econômico, temos a formação da Cooperativa 

Agropecuária Regional de Montes Claros, a COOPAGRO, em 1955. Senão, vejamos 

o depoimento do presidente do órgão: 

 “A Coopagro nasceu da idéia de alguns pecuaristas, mais propriamente da 

 Sociedade Rural de Montes Claros. Naquela época não existiam os grandes 

 atacadistas. Os viajantes que aqui chegavam vendiam diretamente aos 

 produtores e, quando estes produtos chegavam à Central do Brasil, eles tinha 

 dificuldades de transportar para as propriedades, isto em função das condições 

 das estradas e da falta de veículos (...). Ocorreu, então, a idéia de montar um 

 armazém, de propriedade dos produtores, próximo à Central do Brasil, onde 

 poderia ser retirado este produto e armazenado até que o fazendeiro tivesse 

 condições de transportá-lo. (...) a idéia evoluiu e surgiu a idéia da Cooperativa 

 (...). A cooperativa também exerce um papel de liderança na defesa dos 

 interesses do produto que ela representa”. (44) 

  Afinada ao movimento político nacional, a arregimentação de interesses 

de classes através de associações corporativas é o novo componente dos arranjos 

autoritários de dominação, a partir dos anos 40. Desde então, os setores agro-
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exportadores e industriais buscam novos espaços para agregação de seus interesses 

(45).  

  A mudança no tipo de autoritarismo exercido pelo Estado no Brasil, da 

ditadura Vargas para o chamado período pluralista (1945-64), corresponde também a 

mudanças no estilo populista deste Estado. Com a entrada dos movimentos 

populares no jogo político, principalmente na segunda fase, o governo central e, em 

menor escala, os estaduais passam a formular o controle político conjugando as 

pressões populares que se fazem crescentes com uma manipulação mais eficaz da 

sociedade. É típica do populismo a ausência de setor hegemônico no controle do 

Estado. 

  E esta manipulação necessita da ordem corporativa regendo as varias 

formas associativas que surgiam dentro da sociedade civil. Por trás do discurso de 

busca de “Paz Social”, o que ocorria era uma nova maneira de conter politicamente 

as classes subalternas (46). São então desenvolvidas várias políticas sociais que 

procuram alcançar reivindicações dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, ampliar o 

controle do Estado.  

  O conjunto das políticas sociais e a burocracia especifica criada para 

atendê-lo serão um suporte ideológico eficiente para a disposição autoritária e 

concentradora de recursos do Estado. Suas intenções paternalistas são claramente 

expressas, por exemplo, na criação da Legião Brasileira de Assistência, sob a 

direção de D. Darcy Vargas, em 1945.  

  Apesar da LBA só chegar a Montes Claros vinte e dois anos depois, 

constatamos sua mera função de repassadora de verbas, alimentos e orientação 

pedagógica (47). Outras iniciativas são tomadas com o mesmo caráter. Em 1941, a 

Prefeitura e o Estado de Minas constroem a Praça de Esportes, cedida ao município 

para utilização gratuita; dois anos depois, o Departamento de Administração do 

Ministério de Viação e Obras Públicas concede permissão à Radio Sociedade para 
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instalação da radio difusora local; neste mesmo ano Dr. João F. Pimenta (engenheiro 

e pecuarista) funda a Sociedade Labor S.A., com fins assistencialistas. É de 1948 a 

fundação da Sociedade Amigos do Progresso, criada por um grupo de pessoas 

ligadas ao Rotary Club, preocupado com a deficiência dos professores do ensino 

secundário convidam os irmãos Maristas para dirigirem a nova escola e estes exigem 

a construção do prédio (48). Esta mistura de assistencialismo e iniciativa privada será 

uma constante na vida política da cidade.  

  A instalação da radio deveria servir também à propaganda do projeto 

modernizante da administração Vargas, que tinha como um de seus princípios 

político-ideológicos modernizar para melhor centralizar. Não é por acaso que o 

Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, do governo federal, determina o 

fechamento do jornal “O Operário”, acusando de fazer comentários contra o governo. 

A orientação oficial era a de se fazer pressão sobre os órgãos de comunicação, 

numa tentativa de uniformizar a informação dentro do território nacional (49). 

  A política assistencialista municipal teve seu primeiro grande impulso 

nos anos 50. É desta época a criação do Círculo Operário (ANEXO I), pelo Bispo da 

Diocese, reunindo médicos, comerciantes e ferroviários. Temos o depoimento de um 

de seus fundadores e direto por vários anos:  

 “O Círculo, no inicio, arregimentava todas as atividades em termos associativos 

 aqui na região (...) com a chegada do GREIS (Grupo Regional de Integração 

 Social) e LBA, o Círculo ficou sem função, só ficou reunindo em missas, 

 romarias, excursões (...). Sua ordem estatutária não permite política (...) mas é 

 claro que nós temos amigos, que às vezes devemos até algum favor, e nós não 

 somos inertes (...) desde a criação do Círculo nós não fazemos nada isolado, 

 toda e qualquer promoção, nós batemos nas portas das autoridades, todas elas 

 abertas (...) o Círculo é um movimento cristão, promocional, ensina, doutrina 

 uma serie de coisinhas que promove o indivíduo”. (50). 
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  Entidades como estas, de amplas funções, prestam sem dúvida um 

grande serviço às elites, já que tentam dirimir os conflitos de classe. Se os 

ferroviários já existiam como categoria profissional há mais de vinte anos, certamente 

teriam reivindicações a fazer, e nada melhor do que colocá-los ao lado ou “em 

colaboração” com profissionais liberais bem sucedidos, e encobrir a todos com o 

manto protetor da Igreja, forjando uma situação de igualdade na capacidade de 

prestação de serviços à comunidade – este ente amorfo em que a doutrina 

assistencialista tenta organizar grupos sociais com interesses antagônicos. 

  Este paternalismo, que também é autoritário, foi uma característica das 

lideranças políticas brasileiras, durante o chamado Estado Democrático (1945-64). É, 

ainda, uma forma de expressão do populismo que, a rigor, é um estilo de governo 

que perpassa nossa sociedade desde a crise do regime oligárquico.  

  Explica Francisco Weffort (1980): é uma forma específica de 

manipulação das classes populares, ao mesmo tempo que possibilita a expressão de 

suas demandas (51). 

  As insatisfações no meio urbano são controladas pela estrutura 

corporativa, enquanto para a população rural prevalecem mecanismos de dominação 

coronelísticos.  

  Portanto, a pesar de já imperar no país um outro momento do pacto 

populista, onde as reivindicações populares já se fazem presentes, assistimos em 

Montes Claros, ainda nos anos 50, a existência de formas de organização da 

sociedade civil, que estiveram em voga nos centros de poder vinte anos antes. A 

resistência da oligarquia, bem como a ausência de interesses industriais locais com 

canais específicos de articulação, retardam e dispersam as orientações populistas, 

por isto elas atuam paralelas ao controle dos “coronéis”. 
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  Por outro lado, ao considerarmos o peso do coronelismo na definição 

dos acordos políticos numa região onde predomina a agropecuária, concordamos 

com Antônio Otávio Cintra quando afirma que o coronelismo é um mecanismo de 

integração da população do interior à política nacional (52). Assim se justifica, entre 

outros fatores, a lenta adequação dos municípios que não compõem os centros de 

decisão às inovações sociais e políticas. 

  As disputas eleitorais dos anos 50 e a continuidade dos interesses 

oligárquicos, somados aos movimentos iniciais de urbanização, provocaram 

alterações na vida da cidade, o que parece ter facilitado a chegada do 10° Batalhão 

de Polícia Militar, em 1956. O depoimento é do delegado nomeado:  

 “Todos mandavam de tal forma que o índice criminal subiu a tamanhas 

 proporções, que era necessário um poder sob o qual todos se aquietassem; a 

 idéia do Batalhão resolvia esta problemática. Procedeu a um desarmamento 

 geral, com apreensão de armas particulares (...) os protegidos dos “coronéis” 

 tiveram de se submeter às leis, porque o Batalhão veio com uma força tão 

 grande, emprestada pelas autoridades superiores, que não se submetia, como 

 os delegados de polícia, às ordens, aos caprichos coronelísticos”. (53) 

  Este papel reservado à polícia local condiz com a função das Forças 

Armadas até o golpe de 1964, que era basicamente restaurar a ordem em momentos 

de crise (54). 

  Os traços modernos adquiridos pela cidade, no período que vai do final 

dos anos 30 ao início dos anos 60, dizem também respeito ao crescimento dos 

setores de comercio e serviços (Anexo E), que indicam a ampliação do espaço 

urbano, e ao incremento do aparato institucional, que trouxe rotinas mais 

aprimoradas ao exercício do poder dominante local, através do crescimento das 

burocracias públicas e privadas. Na introdução das modernizações é relevante o 
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papel do governo do Estado. A atuação desta foi decisiva na implementação das 

medidas responsáveis pelas mudanças sociais e políticas.  

 

2.5 – Os Partidos e as Eleições de 1947 a 1958 

 

  O pluripartidarismo instituído a partir de 1945 amplia as bases do 

sistema político, revigorando um dos principais canais de participação popular na 

política, que é a utilização do direito de voto. A participação através de associações e 

sindicatos também passa a ser uma constante. Num ambiente de crescente 

movimentação popular, a classe dominante lança mão dos partidos políticos com 

uma outra frente de atuação, onde arregimente seus interesses e se utiliza do 

clientelismo para controlar o eleitorado.  

  Ao final do Estado Novo são forjadas, pelo poder central, as estruturas 

do PSD e PTB. Os setores de oposição agrupam-se na UDN, numa articulação que 

se processava desde 1943. As novas leis impunham aos partidos a organização a 

nível nacional, colocando assim novas diretrizes para o sistema partidário, obrigando 

as agremiações locais a se expandirem, buscando parceiros fora dos limites 

regionais (55). 

  O Partido Social Democrático (PSD) aparece como uma nova 

articulação institucional do governo federal, buscando formas de continuar o arranjo 

político do Estado Novo. Compõe-se de interventores estaduais e prefeitos 

nomeados, formando o partido da situação, com apoio dos industriais de São Paulo e 

com a maioria dos chefes oligárquicos, em todo o país. A União Democrática 

Nacional (UDN) surge de um movimento de oposição a Vargas, representando uma 

oposição liberal de centro-direita. Também depositaria de interesses oligárquicos, 



 39

contava ainda com o apoio das camadas médias urbanas. Ambos tiveram como 

suporte as lideranças locais e as estruturas partidárias municipais. 

  PSD, UDN e PR foram os maiores partidos conservadores desde a 

abertura política de 1945 até a extinção do sistema multipartidário em 1965. Embora 

o Partido Republicano (PR) tenha se formado durante a Primeira República, 

permaneceu até o período em questão, apesar do hiato ditatorial, como uma 

agremiação partidária de características regionais, identificada com os chefes 

estaduais, expoentes da política coronelista.  

  O quarto partido de envergadura nacional foi o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) (56). Fundado por Vargas, utilizou como base os sindicatos de 

trabalhadores de áreas urbanas e industrializadas. Era o único partido que não veio 

representar diretamente os interesses de alguma parcela da elite política. Juntamente 

com o Partido Social Progressista (PSP), formou a linha de frente do bloco populista.  

  Para os últimos quinze anos de que se ocupa este capítulo, temos na 

análise de Lima Junior (1981) a afirmação de que o sistema partidário no país se 

mostrou incapaz de representar a correlação de forças dos grupos e classes sociais 

numa sociedade que passa por grandes modificações – o sistema partidário é 

desagregado e com bases eleitorais difusas. Sob uma outra ótica, Antônio Lavareda 

(1991) sustenta, para o período em questão, que o sistema partidário e eleitoral no 

Brasil se encontra em fase de consolidação. Assumimos aqui que o processo 

partidário e eleitoral se apresenta fortalecido na defesa dos interesses dominantes – 

neste plano os partidos melhoram seu desempenho. Mas não é um processo 

monolítico, apresentando traços ou momentos de fluidez. Enquanto as forças sociais 

não se representam preferencialmente via partidos, o sistema partidário procura 

acompanhar os rearranjos que estas mesmas forças vão fazendo ao longo do tempo. 

  A grosso modo, para o conjunto da população, os partidos se 

apresentam como tais no momento das eleições, a pesar de os maiores partidos 
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possuírem relativa importância na composição do bloco de poder, sendo suas 

ideologias elementos definidores deste. De todo modo, não se pode afirmar que os 

conjunto dos partidos consiga representar as forças sociais que despontam no 

cenário político de então, apesar de possuírem feição própria e interesses políticos 

identificáveis. Se o caminho percorrido para se realizarem enquanto paridos era 

caracterizado pela política de clientela, estariam por principio defendendo interesses 

de grupos específicos, não alcançando a dinâmica nem o conjunto dos interesses 

articulados em forças sociais.  

  Entre 1930 e 1945, a elite política brasileira se caracteriza pelo 

atrelamento à burocracia estatal e, a partir de então, a tendência é que se forme um 

sistema de governo partidário, nos termos colocados por Campello, mudando assim 

o padrão de adesão da clientela política – a população. A tendência é que se rompa 

a soberania do “coronel” na determinação do comportamento eleitoral, ainda que os 

interesses deste mesmo “coronel” na determinação do comportamento eleitoral 

estejam embutidos nos novos partidos. 

  Analisando as eleições municipais para a Câmara e a Prefeitura de 

Montes Claros entre 1947 e 1950 temos, por ordem de importância, o PR, o PSD, a 

UDN e o PTB. Embora os dois últimos não tenham eleito representantes na Câmara 

em 1954 e 1958 e 1947 e 1958 respectivamente, participaram da coligação que 

elegeu o prefeito em 1950, e a UDN ainda repete o feito, em aliança com o PR, em 

1958. 

  Além do forte situacionismo, constatamos as bases agrárias do poder 

montesclarence, tanto pelo predomínio do PR e do PSD, partidos aos quais é 

atribuída estreita identificação com os interesses oligárquicos, quanto pela 

distribuição das profissões e/ou ramos de atividade dos vereadores no mesmo 

período, onde predominam fazendeiros (62%), advogados (20%), comerciantes 
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(16,5%) e médicos (13,3%). A estas profissões tradicionalmente se relacionam 

praticas de cooptação de clientelas políticas (ver quadro 3). 

  A partir das comparações feitas a seguir, verifica-se o regionalismo do 

PR e apenas o PSD confirma seu suporte no diretório municipal. A redução de 

cadeiras da UDN e de sua presença no quadro partidário local. É também 

significativa a fraqueza da UDN e de sua tendência antipopulista – traço definidor da 

postura nacional deste partido. 

 

TABELA 1. COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS NAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS 

DOS 21 ESTADOS BRASILEIROS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS E NA CÂMARA DE MONTES 

CLAROS, POR LEGISLATURA, PARA OS QUATRO PARTIDOS SELECIONADOS.   

 

ANO 

PSD PR UDN PTB 

NAC EST MUN NAC EST MUN NAC EST MUN NAC EST MUN 

 

1947 

1950 

1954 

1958 

 

335 

253 

273 

276 

 

29 

22 

25 

24 

 

4 

3 

8 

7 

 

45 

27 

36 

49 

 

14 

9 

14 

17 

 

10 

4 

6 

6 

 

204 

183 

164 

157 

 

16 

21 

12 

11 

 

1 

1 

- 

- 

 

88 

130 

148 

154 

 

6 

10 

11 

12 

 

- 

1 

1 

- 

Fonte: Dados nacionais constam em Lima Júnior,ob.cit. Pág. 31;dados estaduais em Otávio S. Dulci, “Minas Gerais: 

Continuidade e Mudança”,Revista de Cultura e Política,n° 7, Pág .81;dados locais retirados primariamente no TRE-

MG. 

  Enquanto a tese da fluidez das bases eleitorais se confirma no município 

para as eleições de vereadores, com a ocupação de cadeiras por siglas partidárias 

ocasionais como o Partido Trabalhista Nacional – PTN, que elege 40% dos 

representantes em 1950, e a UPI, com duas cadeiras em 1957, a persistência do PR  

e do PSD em todo o período pode nos indicar uma certa  solidez destes partidos, 
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com uma relativa capacidade de representação de grupos de interesses específicos 

dos grandes proprietários de terra e grandes comerciantes. 

  A pequena participação do PTB no executivo e legislativo locais vem 

confirmar a análise feita anteriormente sobre a fragilidade da organização sindical, ao 

mesmo tempo que evidencia uma tendência trabalhista, inclusive pela utilização, 

ainda que temporária, de siglas como PTN.É também indicativo de uma certa 

penetração do PTB o fato de estar entre os três deputados federais mais votados no 

município em 1958, um de seus candidatos, José Raimundo Silva, com 6,8% do total 

de votos dados pelo eleitorado montesclarense (57). 

  A capacidade de se conseguir votos, por mais explicite um certo 

distanciamento do eleitorado em relação ao sistema político, também indica uma 

forma peculiar de exercício do poder por parte das lideranças políticas. De outro 

modo, vejamos este depoimento: 

“A política de baixo era dirigida pelos “coronéis” do PSD, a política de cima era 

dirigida também por um “coronel”, chamado Cel. Lopinho ( João Lopes Martins), 

que dirigia o PR. Curiosamente, a UDN não se tornou um partido político em 

Montes Claros porque ela não teve nenhum “coronel” para dirigi-la; então a 

UDN aqui era nula, quase inexistente.” 

  Lembrando que o percentual da população rural permanece, nos anos 

40 e 50, acima de 70% do total de população (58), continua o entrevistado: 

“O Semeão foi eleito pela cédula única, que fez desaparecer a chamada 

“marmita”. Aqui em Montes Claros havia um cabo eleitoral do PSD (...) uma 

figura curiosa de “coronel” e chefe político, que antes de abrir a urna, dizia pro 

candidato: “Ô Fulano! Nesta urna aqui de Água Santa você tem um voto.” Então 

vinha a apuração e o voto do individuo saía fatalmente, porque ele é que 

elaborava a “marmita”, né? Ele fazia o seguinte: Água Santa é um povoado aqui 
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da região sul do município, onde havia um cemitério, uma igreja, uma sacola, no 

cume de um morro, de um monte. Ele então armava um rancho embaixo e o 

eleitor, quando subia, passava pelo rancho. Aí ele manipulava a “marmita”. 

Resultado, a cédula única os “coronéis” perderam o controle material da 

votação (...) Você já pensou o que é um leitor da roça receber a cédula 

prontinha, só pra ele colocar dentro da urna, e hoje ele votar em quem quiser?” 

(59) 

  A hegemonia oligárquica também se realiza através dos partidos nas 

eleições para o executivo e o legislativo municipais. 

TABELA 2. COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS 1947 – 1958 

ANO 

 PREFEITO 

CÂMARAS 

% DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS 

1947 

PR – PSD PR 10  67 

 PSD 04 26,3 

 UDN 01 6,5 

1950 

PSD-UDN-PTB-PR-PRP PTN 06 40 

 PR 04 26,5 

 PSD 03 20 

 PTB 01 6,75 

 UDN 01 6,75 

1954 

PSD PSD 08 53 

 PR 06 40 

 PTB 01 6,75 

1958 

PR - UDN PSD 07 46,7 

 PR 06 40 

 UPI 02 13,3 

 

FONTE: Anexo A 
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  Na verdade, a modernização burocrática do processo eleitoral não altera 

a composição partidária no bloco do poder, ainda que tenha servido para melhorar a 

administração política. Poderíamos dizer que ela serviu como um freio aos 

desmandos coronelisticos. O PSD se tornou majoritário na Câmara em 1954 e 1958, 

com 53% e 46,7% das cadeiras, permanecendo o PR com os 40% que lhe 

asseguravam o segundo lugar. 

  O PR é o partido mais importante para os dez anos em questão, mas à 

medida que se aproxima o final dos anos 50, com todas as modificações urbanas 

analisadas anteriormente, o PSD passa à frente do PR. 

  O vigor do mando pessoal é traço marcante da política da época, onde 

se destacam as lideranças intermediárias. Estas são eficientes tanto para angariar 

votos quanto para fazer pressão sobre o “coronel” – candidato. O Cel. Lopinho, por 

exemplo, não se candidata a cargos formais, mas exerce uma forte liderança, 

controlando um grande numero de votos. Neste tipo de estrutura coronelítica, as 

diretrizes de funcionamento dos partidos são bases eleitorais desagregadas e forte 

representação dos interesses da elite. Este estilo de liderança só vem reforçar o 

poder dos “coronéis”, quando o legitima à margem da estrutura formal de poder – se 

não se candidatar, garante a representação de seus interesses, e ainda difunde o 

seu fazer político, espalhando-o para além dos limites de suas propriedades (60). 

  A variedade de siglas partidárias ocorrendo paralelamente à reprodução 

da importância dos grupos familiares e seus aliados, além de serem fatos correlatos, 

dão mais substância à estrutura dos “coronéis”. Sobre este trânsito de legendas 

partidárias e a importância dos grupos de parentela, temos o depoimento do prefeito 

eleito em 1958: 

“Em 1962 nós continuamos com a bandeira do PSD. Os liberais se acolheram 

na legenda do Partido Libertador; (...) através de sagacidade política eles foram 

vitoriosos. Eu, na história de Montes Claros, fui candidato três vezes: a primeira, 
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na redemocratização, ganhei na cidade, mas na zona rural, era o chamado 

mandiocal, vinha o chefe político, que detinha poder de policia, tinha o poder de 

tudo; não é desculpa de derrotado na ocasião, mas havia muitas irregularidades 

(...) sem alimentar qualquer pretensão de mando, por família, por uma posição 

de prestígio aqui, fui chamado e não tinha porque me esconder, ou negar a 

participar (...) quando a própria família, expressão compreensível do interior, 

tinha que lutar. Da segunda vez, também por articulação de forças, já com 

novos quadros, eu me filiei ao Partido Republicano (...) então fui candidato de 

novo (...). Também da segunda, o resultado me foi adverso por poucos votos. 

De maneira que, na última, de 1958, tendo como candidato o Dr. Pedro Santos, 

nós tivemos uma vitória retumbante”. (61) 

  O Dr. Semeão Ribeiro Pires, como membro da elite tradicional, é uma 

típica autoridade urbana, com capacidade intelectual e de família de grandes 

fazendas, enquanto o Dr. Pedro Santos é um médico dos mais populares, também 

fazendeiro, e conhecido como bom de voto. 

  A esta chefia do executivo correspondeu um legislativo forte, formado 

por profissionais liberais em ascensão e que pertenciam a famílias de grandes 

proprietários de terras. Estando a elite tradicional bem representada no comando do 

município, estes vereadores parecem ter tido autonomia de vôo superior as amarras 

constitucionais comuns às Câmaras Municipais daquele tempo, conforme o 

depoimento de um de seus vereadores a seguir: 

“Sem a ingerência do Prefeito, nós, vereadores, fomos a Brasília, conseguir a 

linha de transmissão de Três Marias (...) O presidente Juscelino não só 

concedeu a linha de transmissão, como fez o decreto de desapropriação da 

faixa por onde passaria a linha”. (62) 

Embora a extensão da rede de energia elétrica tenha sido uma decisão do 

Governo do Estado (ver item 3.2) é notável o desempenho da elite local na condução 
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dos negócios públicos. E esta elite, bem respaldada institucionalmente, procurou 

influir no realinhamento  da política econômica assumida pelos governos estadual e 

federal neste período, que tantas mudanças provocou no perfil regional. 

 

TABELA 3. DISTRIBUIÇÃO DE PROFISSÕES E/OU RAMO DE ATIVIDADE DOS VEREADORES, 

POR PARTIDO, ENTRE 1947 – 1962  

1947 PSD PR UDN PTB PTN UPI UTR Subtotais

MÉDICO - 01 - - - - - 01 

MEDICO-FAZENDEIRO - - 01 - - - - 01 

ENGENHEIRO-

FAZENDEIRO 

01 - - - - - - 01 

ADVOGADO-FAZENDEIRO 01 01 - - - - - 02 

BANCÁRIO-FAZENDEIRO - 01 - - - - - 01 

DELEGADO-FAZENDEIRO - 01 - - - - - 01 

FAZENDEIRO - 04 - - - - - 04 

COMERCIANTE 02 01 - - - - - 03 

INDUSTRIAL - 01 - - - - - 01 

Subtotal 04 10 01 - - - - 15 

1950 PSD PR UDN PTB PTN UPI UTR Subtotais

MÉDICO - - 01 - 01 - - 02 

ENGENHEIRO 01 - - - - - - 01 

ENGENHEIRO-

FAZENDEIRO 

01 - - - - - - 01 

ADVOGADO-FAZENDEIRO - - - - 01 - - 01 

FAZENDEIRO 01 02 - - 03 - - 06 

CONSTRUTOR PRÁTICO - - - 01 - - - 01 

COMERCIANTE - 01 - - - - - 01 

AGRIMENSOR - - - - 01 - - 01 

CONTADOR - 01 - - - - - 01 

Subtotal 03 04 01 01 06 - - 15 
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1954 PSD PR UDN PTB PTN UPI UTR Subtotais

ADVOGADO-FAZENDEIRO 01 01 - - - - - 02 

COMERCIANTE-

FAZENDEIRO 

01 01 - - - - - 02 

ADVOGADO 01 01 - - - - - 02 

COMERCIANTE - 01 - - - - - 01 

FAZENDEIRO 01 02 - - - - - 03 

CONSTRUTOR - - - 01 - - - 01 

AGRIMENSOR 01 - - - - - - 01 

TABELIÃO 01 - - - - - - 01 

DELEGADO-FAZENDEIRO 01 - - - - - - 01 

(NÃO CONSTA) 01 - - - - - - 01 

Subtotal 08 06 - 01 - - - 15 

1958 PSD PR UDN PTB PTN UPI UTR Subtotais

MÉDICO-FAZENDEIRO 02 01 - - - 01 - 04 

ADVOGADO-INDUSTRIAL - - - - - 01 - 01 

ADVOGADO 01 - - - - - - 01 

ADVOGADO-FAZENDEIRO - 01 - - - - - 01 

COMERCIANTE 01 - - - - - - 01 

COMERCIANTE-

FAZENDEIRO 

01 - - - - - - 01 

ADVOGADO-

COMERCIANTE 

- 01 - - - - - 01 

ADVOGADO-BANCÁRIO - 01 - - - - - 01 

FAZENDEIRO 02 01 - - - - - 03 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO - 01 - - - - - 01 

Subtotal 07 06 - - - 02 - 15 

Fonte: TRE-MG e entrevistas com Lourdes A. Pimentel e Joel F. de Oliveira. 

 

 

2.6 – CONCLUSÕES 
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  Concentrando atividades econômicas, equipamentos urbanos e serviços 

de uma vasta região, Montes Claros se afirma como centro regional de 

desenvolvimento, devido, em grande parte, ao desempenho político de sua elite. São 

suas incursões nas esferas estadual e federal que, desde o tempo do Império, 

garantem a singularidade de seu grupo de poder, em relação aos demais municípios 

da região. 

  Centralizando recursos (inclusive mão-de-obra), a situação geográfica 

do município também favorecia. Considerando as influências das decisões políticas 

sobre as alocações de estradas pelo interior do Estado de Minas, e vendo Montes 

Claros se transformar no segundo maior pólo de entroncamento rodoviário do país 

em tempos mais recentes (63), podemos atribuir e sua interessante localização 

espacial, aliada a uma liderança política eficiente, o surto de desenvolvimento 

verificado a seguir. Ressaltamos que esta qualificação surge da relação entre o 

município e o governo do Estado, cujas elites se auxiliam e se reforçam. 

  Os anos cinqüenta presenciaram o afluxo de população urbana, em sua 

maioria vinda do Nordeste, que prosseguiria na década seguinte em virtude da 

evasão rural regional (64). 

  Até aqui, Montes Claros desponte dentro de uma região que permanece 

estagnada. A partir de então, a penetração do capital do Centro-Sul irá cuidar de 

trazer alterações para toda região. A SUDENE chega e encontra um restrito parque 

industrial assentado na produção de gêneros da industria tradicional, voltada 

principalmente para o mercado regional, e os setores de comércio e de serviços de 

importância histórica na organização da economia local. 

  Como decorrência do predomínio dos “coronéis” ( e aqui também nos 

referimos aos grandes comerciantes), apolítica local se revela patrimonialista e, 

desde o aumento da urbanização, também assistencialista. Assim, são criadas as 

condições para o populismo prosperar. Isto se confirma na análise dos partidos 
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políticos: até as eleições de 1954, o PR é o principal partido, seguido do PSD. A 

partir de então, a oligarquia de bases urbanas (PSD) se sobressai eleitoralmente, 

crescendo também a representação do PTB. 

  Se pensarmos que, enquanto permanece a importância da função na 

economia do Estado de Minas, seus governos se voltaram para a industrialização 

desde a segunda metade dos anos 40, não é difícil perceber que a manutenção das 

atividades tradicionais correspondeu à manutenção das elites interioranas, 

especialmente nas regiões de gado. Estas não tiveram seus interesses feridos, a 

despeito do projeto industrializante dos governos Milton Campos e Juscelino 

Kubitscheck. 

  Verificamos que o desenvolvimento do município esteve, durante todo 

período analisado neste capitulo, atrelado ao governo mineiro, e seu começo de 

urbanização não desmerece a força da elite local com a permanente defesa de seus 

interesses econômicos ( a pecuária). A importância de suas elites se vinculou aos 

auspícios do governo de Minas, dando-lhes garantias de seus procedimentos 

autoritários e conservadores. 

 

 

 

 

 

NOTAS AO CAPITULO 2 

(1) Sobre a colonização de Montes Claros, ver Daniel Antunes. Belo Horizonte, 

Editora Comunicação,pgs.15-17,s/data. Ver também Hermes Augusto de Paula. 

Montes Claros, Sua História, Sua Gente, Seus Costumes.Belo Horizonte, 

Minas Gráfica Editora Ltda.,pgs.3-6,1979. Conforme entrevista com Dr. Semeão 
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Ribeiro Pires, Antônio Gonçalves Figueira, conhecido como fundador de Montes 

Claros, foi expulso da Bandeira De Fernão Dias Paes Leme por se interessar 

mais em aprisionar índios do que pela atividade da mineração. Em Montes 

Claros Hoje, publicação da Prefeitura De Montes Claros, s/pg., 1980., consta 

que Figueira obtém alvará de concessão de sesmaria, datado de 12.04.1707, e 

estabelece uma fazenda que é vendida ao Alferes José Lopes  de carvalho, em 

1768.  

(2) Luiz de Paula Ferreira. Aspectos de Desenvolvimento de Montes Claros, 

publicação da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, Belo 

Horizonte,pg. 5-7,1985. Registra-se que já havia o comercio de gado, mas o 

algodão não alcançava o mercado externo. Sobre o assunto, ver Caio Prado 

Júnior. História Econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense, pg. 83, 1978. 

(3) Boris Fausto. Pequenos Ensaios de História da República: 1891/1945. São 

Paulo, Brasiliense, n° 10, cap.1. 

(4) Sobre estes mecanismos fiscais e políticos, ver Maria Isaura Pereira de Queiroz. 

O Mandonismo Local da Vida Política Brasileira. Belo horizonte, 

Departamento de Ciência Política, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

UFMG (Repro. Circ. Interna), 1969. Sobre as máquinas administrativas locais, ver 

Victor Nunes Leal. Coronelismo, Enxada e Voto. São Paulo, Alfa Omega, 3ª 

edição, 1978. 

(5) Embora divergente quanto ao sentido político do “coronel”, a bibliografia sobre o 

assunto é variada. Citamos Maria Isaura Pereira de Queiroz, ob.cit.; Antônio 

Otávio Cintra. “A Política Tradicional Brasileira: uma interpretação das Relações 

entre o Centro e a Periferia”, em Centro e Periferia no Desenvolvimento 

Brasileiro. Jorge Balán (org.) São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1974, pg.67. 
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(6) Marcel Burstyn. O Poder dos Donos, Planejamento e Clientelismo no 

Nordeste. Petrópolis, Vozes, 1984, pgs.11-15. 

(7) Idem, ibid. pgs. 17-20 

(8) Idem, ibid. pgs. 20-21 

(9) Maria Isaura Pereira de Queiroz, ob.cit. pg. 

(10) Sobre a construção do mercado municipal, ver Paula, ob.cit.,pgs.95-97. 

(11) Francisco Sá (1862-1934) era natural de Santo André, distrito do atual 

município de Francisco Sá, e que até 1923 fazia parte de Montes Claros. 

Formou-se em Engenharia de Minas.Foi secretário do presidente da Província do 

Ceará, deputado provincial por Minas e deputado geral pelo Ceará.No período 

republicano, foi diretor do Serviço de Terras e Colonização e Secretário da 

Agricultura em Minas Gerais. Novamente deputado e senador pelo Ceará. 

Ministro da Viação nos governos Nilo Peçanha e Artur Bernardes.Entre suas 

principais realizações, constam o inicio da radiotelegrafia, a criação da Viação 

Civil e o inicio do Programa Nacional de Combate às Secas do Nordeste. 

Entrevista com Dr. Luiz de Paula Ferreira. Ver também Paula, ob.cit., pgs.240-

241. A divisão distrital também consta em Paula, pgs.65-67. 

(12) Entrevista com Dr. Artur Jardim. O povoado de Glaucilândia fica a menos de 50 

km de Montes Claros. 

(13) Entrevista com Dr. Pedro Santos. 

(14) Entrevista com Dr. Luiz de Paula Ferreira.  

(15) Paula, ob.cit., pgs. 154-157 e 182. 

(16) Idem, ibid. pgs. 157-158. 

(17) A história da implantação do serviço de água é relatada em Paula, ob.cit. pgs. 

34-37. 
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(18) Sobre o contrato assinado com o Ministério, o Estado de Minas Gerais e a 

Prefeitura, ver Nelson Vianna. Efemérides Montesclarenses. Irmãos Pongetti 

Editores, Rio de Janeiro, 1964,pg.377. 

(19) Sobre a nomeação do Cel. Dos Anjos para Inspetor Federal, ver Paula, 

ob.cit.,pg.174. 

(20) Sobre as atribuições de Ciro dos Anjos e Milton Prates, ver Vianna, ob.cit., 

pg.266. 

(21) Breve biografia do Dr. Santos consta em Paula, ob.cit.,pg.176. As relações de 

amizade entre Dr. Santos e Valadares constam da entrevista com Dr. Geraldo 

Corres Machado. 

(22) Queiroz (1969), ob.cit.,pg.72. 

(23) Idem,ibid.,pg.76 

(24) Leal, ob.cit., pg.56 

(25) Idem, ibid.,pg.56 

(26) Burstyn, ob.cit.cap.1. O depoimento é do engenheiro de estradas Dr. Artur 

Jardim. Sobre o movimento de cabos e tenentes do Exercito Brasileiro, que na 

segunda metade dos anos 20 percorreu o território nacional, ver estudo 

detalhado de Lourenço Moreira Lima. A Coluna Prestes,Marchas e Cambates. 

São Paulo, Alfa-Omega, 1979, especialmente as pgs. 305-308, quando é descrita 

a aproximação da Coluna a Montes Claros. 

(27) Em 1926, abre-se a primeira agência bancária do Banco da Lavoura; no ano 

seguinte, instalam-se mais três: Banco do Comércio e Industria de Minas Gerais, 

Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais e Banco Popular de Montes 

Claros. Paula, ob.cit.,pgs.97-98. 

(28) Sobre estes partidos ver Paula, ob.cit.,pg.156. 
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(29) Indicações sobre o desenvolvimento da indústria, agricultura, pecuária e 

comércio e seus respectivos empresários, constam em Paula, ob.cit.pgs.83-99. 

Ver também anexos A e B deste trabalho. 

(30) A comemoração da vitória de Honorato Alves sobre Camilo Prates, em 

01.03.1918, resultou em quatro mortos e sete feridos. Vianna, ob.cit.,pg.117. 

(31) Paula, ob.cit.pgs.32-3. “Gazeta do Norte”, 04.01.1930. O resultado das eleições 

de 01.03.30 foram publicados na “Gazeta do Norte”, 08.03.30: Julio Prestes 

obteve 460 votos e Getúlio Vargas 946 votos. 

(32) Entende-se aqui como oligarquia os grupos economicamente dominantes 

durante os primeiros quarenta anos de República no Brasil, formados por 

latifundiários e comerciantes exportadores. Sobre a crise da dominação 

oligárquica. Ver Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falleto. Dependência e 

Desenvolvimento na América Latina, Rio de Janeiro, zahar editores, pgs. 63-

69,1981. 

(33) Hermes de Paula, ob.cit.pg.32. 

(34) Sobre os novos prefeitos, ver “ O Operário”, de 17.02.34, 22.09.34, 12.12.34 e 

31.08.35. 

(35) A fundação do jornal “O Brasil” consta em Vianna, ob.cit. pg.64. Partes do 

Manifesto Programa  da AIB constam em Maria do Carmo Campello de Souza. 

Estado e Partidos Políticos no Brasil. São Paulo, Alfa-Omega Ltda., 2ª 

edição,pg.75,1983. 

(36) Sobre o assunto, ver Célio Campolina Diniz. Estado e Capital Estrangeiro na 

Industrialização Mineira. Belo Horizonte, UFMG, 1981,pgs.33-35 e 41. 

(37) Montes Claros possuía 2.972 estabelecimentos agropecuários, que 

representavam 1,04% do total do Estado. Pelo valor de produção,entretanto, o 
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município se situava entre os seis (6) maiores de Minas. Censo Agrícola de 

1940.FIB6. 

(38) Campolina Diniz, ob.cit.pg.52 

(39) Vianna, ob.cit. pg. 266. A Rádio Sociedade do Norte de Minas começa a 

funcionar em 1945 (idem, pg. 123). No mesmo ano é inaugurada a linha de avião 

cargueiro da PAINAIR do Brasil, ligando o norte ao sul do país, com escala em 

Montes Claros, fato também significativo para o desenvolvimento regional (idem, 

pg. 131). 

(40) A Comissão Especial de Aproveitamento do Vale do São Francisco foi nomeada 

em 14.05.49 ( publicação no Minas Gerais, Diário da Assembléia Legislativa). 

Tendo por finalidade estudar a regulagem das cheias  e da navegação, decidiu 

pela construção da barragem de Três Marias (Diniz, ob.cit. pg. 92). Seus 

primeiros integrantes foram Alberto Texeira, Geraldo Ataíde, Oscar Correa, 

Bolívar de Freitas, Chaves Ribeiro, Guilhermino de Oliveira e Emilio Vasconcelos. 

Sobre a destinação dos recursos, a inclusão da cidade na zona seca e a CHESF, 

ver Maria ângela figueredo braga: “Industrialização da Área Mineira da SUDENE 

– Um Estudo de Caso”. Tese de Mestrado. Universidade Federal da Paraíba, 

1985. Dados eleitorais – TRE-MG, Diretoria de Estatística. Quanto ao Posto 

Agropecuário e a Comissão de Estudos Contra as Secas, ver Vianna, ob.cit.pgs. 

122 e 374. 

(41) Em 1940, o total de população ocupada é de 41.330, sendo 41,7% empregados 

na agricultura, pecuária e silvicultura, e 2,6% na indústria extrativa e de 

mineração. Em 1950, o total de população urbana é de 21.943 contra 28.654 

habitantes da zona rural. A titulo de comparação, somando-se o pessoal ocupado 

na indústria e no comércio, no mesmo ano, em Bocaiúva e Pirapora, temos 539 

pessoas em área urbana e 386 em área rural. Censos Demográficos, 

Comercial e Industrial de Minas Gerais, 1940 e 1950. Ainda em 1950, das 553 



 55

casas comerciais registradas na prefeitura local, 18% se relacionavam com 

comércio de gado; 25% eram vendas e armazéns; 19% bares e botequins. Ainda 

que Montes Claros se destacasse no plano econômico regional, Maria Ângela 

Braga demonstra que durante a primeira metade deste século, a economia do 

município “deixa de receber qualquer indução externa de monta para seu 

desenvolvimento” (ob.cit.pg. 102). (Paula, ob.cit.pgs.97-99). 

(42) Sobre a estrutura corporativa do Estado Brasileiro, ver Luiz Werneck Vianna. 

Liberalismo e Sindicato no Brasil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, cap.6, 1978. As 

entidades existentes anteriormente, União Operária (1894) e Associação 

Comercial (1920) eram patronais. A primeira, apesar do nome, foi fundada pelo 

Major Eusébio Alves Sarmento (membro da Guarda Nacional e fazendeiro); e nos 

anos 30 foi dirigida pelo construtor Francisco José Guimarães. Vianna, ob.cit. 

pgs. 15 e 43. Sobre o Sindicato de Trabalhadores na Construção Civil, não 

obtivemos informações consistentes. 

(43) Entrevista com Carlos Alberto Alves Pereira. 

(44) Entrevista com Jairo Ataíde Vieira. 

(45) R.A. Dreifuss. 1964: A Conquista do Estado, Petrópolis, Vozes, cap.1,1981. 

(46) Sobre o populismo como manipulação de massas e, ao mesmo tempo, uma 

forma de expressão política popular, ver Francisco Weffort, O Populismo na 

Política Brasileira, Rio de Janeiro, Paz e Terra, Parte 1, 1980. Sobre a ordem 

corporativa do Estado Brasileiro, ver Werneck Vianna, ob.cit., pg. 206. 

(47) Entrevista com a secretária do Centro Regional da LBA. A particularidade desta 

entidade é ter a mesma direção durante 21 anos. Atende atualmente creches, 

idosos e excepcionais e oferece cursos profissionalizantes. Está filiada ao 

Ministério da Previdência e Assistência Social. 



 56

(48) Sobre a Sociedade Amigos do Progresso, ver Paula, ob.cit.,pg.213; sobre a 

Praça de Esportes, a Rádio Sociedade e a Sociedade LABOR Ltda., ver Nelson 

Vianna,ob.cit.,pgs.135-536. 

(49) “O DIP, criado em 27 de dezembro de 1939, estava subordinado diretamente ao 

Presidente da República e cuidava da elaboração do estofo ideológico do 

sistema. Incumbia-lhe sistematizar as informações para os ministérios, organizar 

a censura a teatros e cinema, ditar normas para o controle da entrada de 

“publicações estrangeiras nocivas aos interesses brasileiros” e definir e ordenar 

tudo que fosse de interesse à propaganda nacional”. Carlos Guilherme Mota. 

“Cultura e política no Estado Novo”, in Encontros com a Civilização Brasileira, 

n° 7, Rio de Janeiro, 1979, pg.88. Sobre o fechamento do jornal em 1943, ver 

Vianna, ob.cit.,pg.348. 

(50) Entrevista com Oliveira Barbosa. 

(51) Francisco Weffort, ob.cit.,cap.3, pg. 62. 

(52) Antônio Otávio Cintra.”A Politica Tradicional Brasileira: Uma Interpretação das 

Relações entre o Centro e a Periferia no Desenvolvimento Brasileiro”, São Paulo, 

Difusão Européia, ob.cit., pg.50,1974. 

(53) Entrevista com o Cel. Georgino de Souza. 

(54) Sobre o assunto, ver Dreifuss e Dulci, “As Forças Armadas e a Política” in 

Sociedade e Política no Brasil Pós-64. São Paulo, Brasiliense, 1983.  

(55) Sobre a organização político-partidária no período 1945-1964, baseamo-nos 

em: Campello de Souza, ob.cit., segunda parte; Gláucio Soares, “A Formação 

dos Partidos Nacionais” in Partidos Políticos no Brasil, David Fleischer 

(org.),UNB, vol.1, pgs.7-24, 1981. Olavo Brasil Lima Júnior, “Evolução e Crise do 

Sistema Partidário Brasileiro: as Eleições Legislativas Estaduais de 1947 A 1962” 

in Partidos Políticos No Brasil, ob.cit., vol.1,pgs. 24-45; Otávio Soares Dulci, A 
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UDN e o Anti-Populismo no Brasil, UFMG, 1986, especialmente item 2.3; 

David Fleischer, “Dimensões do Recrutamento Partidário” in Partidos Políticos 

no Brasil, ob.cit., vol.1, pg.45-63; José Antônio Lavareda. A Democracia nas 

Urnas: O Processo Partidário Eleitoral Brasileiro, Rio de Janeiro, IUPERJ, 

1991. 

(56) Lima Júnior (ob.cit., pg.30-34) mostra que os três partidos mais fortes no 

período foram a UDN, o PSD e o PTB. Seu critério de classificação reside no fato 

de o partido constar como um dos cinco maiores em pelo menos dez estados 

brasileiro, apesar da relativa diminuição da penetração da UDN e da também 

relativa ampliação do PTB. 

(57) Nos dados coletados primeiramente no TRE-MG, Diretoria de Estatística, sobre 

os votos obtidos no município nas eleições de 1958, consta que para um total de 

18.500 eleitores, compareceram 15.323. Os deputados estaduais mais votados 

foram Teófilo Pires – PR ( 32,6%), Dirceu Duarte Braga – PR ( 0,7%) e Aquiles 

Diniz – PDC ( 0,7%). Os deputados federais mais votados foram Jose Esteves 

Rodrigues – PR (36,1%), Jose Maria Alkimim – PSD (25,4%) E José Raimundo 

S. Silva – PTB (6,8%). 

(58) Entre uma década e outra, pelos respectivos censos demográficos, a população 

cresceu 6% e a rural diminuiu na mesma proporção. 

(59) Entrevista com Dr. Sidney de Figueiredo Chaves. 

(60) Sobre o papel das lideranças intermediária na estrutura da política de 

‘coronéis”, ver Maria Isaura P. Queiroz, “ O Coronelismo: Uma Interpretação 

Sociológica” in História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III, 1° vol., São 

Paulo, Difel, pgs. 157-159, 1977. 

(61) Entrevista com Dr. Semeão Ribeiro Pires. 

(62) Entrevista com Dr. Geraldo Correa Machado. 
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(63) SUDENOR, “ Brs.251 e 135, nossa interligação com o Nordeste, pelas vias 

mais diretas”, Doc. Montes Claros, 1984. 

(64) Secretaria Municipal de Planejamento, Prefeitura de Montes Claros, “Perfil de 

Montes Claros”, 1979.  Índice de crescimento populacional entre 1950 e 1960 foi 

de 4,5% ao ano. Censos Demográficos, FIBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

POLITICA, INDUSTRIALIZAÇÃO E AGROPECUÁRIA 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 

  As formas de controle político utilizadas pela elite motesclarense se 

expressam nas estruturas de poder. Nesta análise, tratamos como estruturas de 

poder as instâncias – agências ou associações  - que controlam a vida da cidade. 

  Foram analisadas as instituições que tiveram atuação decisiva para o 

desenvolvimento da cidade entre os anos de1960 e 1985. São elas as burocracias 

publica e privada, os partidos, o Executivo e o Legislativo locais, as entidades de 
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classe e os movimentos populares. Neste capítulo tratamos das agências e 

associações que se envolveram diretamente na mudança sócio-econômica, 

evidenciando suas articulações políticas. No capitulo 4, analisaremos o processo 

político no cenário já industrial. 

  A partir da discussão e análise das nossas duas questões centrais, a 

não transformação da composição do grupo de poder local e a manutenção de seu 

projeto político conservador e patrimonialista no período industrial, procuramos 

indicar os fatos políticos relevantes e as instituições e que lhes deram suporte. 

  Neste capitulo estão identificadas as especificidades da industrialização 

implantada, as modificações sofridas pela agropecuária e as repercussões sobre a 

estrutura social, especialmente as modificações no ambiente urbano. Uma 

industrialização voltada para acumulação de capital e o mercado consumidor de 

outras regiões e paises; a modernização agropecuária e o crescimento da classe 

média urbana são os indicadores das articulações políticas que se estabelecem na 

nova cidade. 

  A partir dos anos 60, Montes Claros começa a mudar de feição. Seus 

novos traços dizem respeito o desenvolvimento sócio-econômico e à urbanização. 

  O significado político do novo ordenamento sócio-econômico 

corresponde a um aprofundamento das relações de dependência entre o município 

e os governos estadual e central, ao mesmo tempo que são fortalecidas as 

lideranças locais. Nesse sentido, reiteramos a análise de Marcel Burstyn (1984) 

sobre a ação estatal no Nordeste, onde o duplo caráter do Estado brasileiro, 

autoritário e paternalista, se desenvolve num processo de legitimação recíproco 

entre os poderes local e nacional. Segundo este autor, a contrapartida local à 

autoridade nacional é uma fidelidade política que se manifesta através do 

clientelismo (1). Nossa pesquisa acrescenta à proposição de Burstyn a importância 
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da intermediação do governo estadual no processo de ampliação e centralização 

do conjunto das estruturas do Estado brasileiro. 

  No fortalecimento do Estado, a política de clientela desempenha um 

papel fundamental. Tomamos aqui o conceito de clientelismo desenvolvido por 

Nathaniel Leff (1977) (2), embora com ressalvas à sua perspectiva analítica. O 

autor descreve como uma relação necessária entre os políticos e os grupos de 

interesses. Para que esses políticos se mantenham nos cargos, fazem dos grupos 

seus clientes e lhes oferecem representação política diante do governo. São 

criadas máquinas políticas individuais que mobilizam recursos financeiros e votos e 

começam a funcionar a partir do município, organizando-se em torno de empresas, 

famílias, associações de classe, órgão de imprensa, etc. Seus objetivos são 

limitados ao atendimento da clientela e tendem a não modificar os comportamentos 

dentro do sistema político (3). Entretanto, Leff considera que os grupos de 

interesses são enfraquecidos pela política de clientela, cuja função é proteger o 

Executivo das pressões desses grupos (4). Nossa investigação caminha em outro 

sentido, procurando demonstrar que as forças políticas que promovem a 

industrialização regional foram favorecidas pelo padrão político individualista, mas 

sendo ao mesmo tempo um instrumento para a realização dos interesses 

dominantes e, portanto, de interesses de classe. 

  A análise do crescimento industrial parte do pressuposto de que tanto o 

governo do Estado quanto o órgão de desenvolvimento federal, SUDENE, 

fomentaram esta industrialização. O primeiro continua atuando em parceria com um 

grupo dominante local, um compromisso que se desenvolve historicamente, como 

ficou demonstrado no capítulo anterior. O segundo forja algumas alianças entre a 

elite tradicional e os novos empresários, mas são compromissos que não se 

sobrepõem ao grupo de poder local, mas que atuam dentro dele. Ambos se valem 

da política de clientela como norma de procedimento político. 
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  Quanto à agropecuária, ocorrem dois movimentos resultantes da 

movimentação econômica. De um lado, a implantação de projetos que refletem a 

capitalização deste setor; de outro, são mantidas as médias e grandes fazendas 

criadoras de gado. São expulsores de mão-de-obra rural, mas não se esvaziam as 

funções do setor. 

  Neste período, o centro urbano apresenta um grande contingente 

populacional pobre e migrante, desarticulado politicamente, e um setor médio em 

expansão que progressivamente se burocratiza e, portanto, legitima a política de 

favores, de onde surge um grupo político de oposição. Nestas bases se instaura o 

desenvolvimento econômico. 

  Entendemos que os instrumentos do Estado para este desenvolvimento 

foram os incentivos fiscais e financeiros que viabilizaram a industrialização, os 

programas de desenvolvimento e as agências que os implementaram. Nesta 

medida, encaramos as burocracias públicas, as empresas e seus agentes, ora 

como sujeitos, ora como objetos das inovações. 

 

3.2 – A Industrialização, os Empresários e a Mão-de-Obra Urbana 

 

  No conjunto de medidas que caracterizam a ação do governo federal no 

Nordeste, desde o pós-guerra, destaca-se a criação da SUDENE em 1959. 

  Como parte do processo de consolidação do capitalismo monopolista no 

Brasil, a SUDENE vem a ser uma iniciativa inédita na administração e na política do 

país, quando o Estado também toma para si a função de produtor capitalista – é o 

próprio Estado, através de uma agência de desenvolvimento regional, buscando 

transformar os recursos captados através de impostos e taxas em capital. 
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  Como explica Francisco de Oliveira (1977) (5), esta nova conduta de 

política econômica significou, no sentido mais amplo, a retirada do controle da 

economia nordestina das mãos da burguesia agrária, especialmente dos setores 

ligados ao algodão e à agropecuária, transferindo-o para o domínio da burguesia 

internacional e associada. A SUDENE cuida de instituir os mecanismos 

necessários à reprodução desta burguesia internacional e associada, adequando o 

desenvolvimento nordestino à expansão capitalista do Centro-Sul. Desta maneira, a 

atuação da SUDENE denota o desenvolvimento de centralização do poder e o 

conseqüente fortalecimento do Executivo federal, ainda que revestida de aparente 

centralização. As agências regionais da SUDENE obedecem às deliberações do 

órgão central.  

  A área mineira da SUDENE, com sede em Montes Claros, participa do 

órgão desde sua criação, embora a integração formal dos 42 municípios da região 

tenha se dado dez anos depois (6). Para situarmos a instalação do Frigorífico Norte 

de Minas S.A. (FRIGONORTE) e da Companhia de Materiais Sulfurosos S.A. 

(MATSULFUR), que são os primeiros projetos incentivados pela SUDENE na 

região, temos de nos remeter às relações entre o setor agropecuário e industrial, 

dentro da economia mineira, desde o período anterior. (ver anexo I) 

  Ao se inserir no capitalismo monopolista centralizado no Centro-Sul do 

país, Minas Gerais ocupavam uma posição de desvantagem com uma 

industrialização ainda tímida. A questão se coloca em pauta desde a administração 

Milton Campos (1947-1951). Torna-se imperativo, para as decisões de política 

econômica, combinar os interesses agropecuários e industriais nos moldes do tipo 

de capitalismo que se expandia no país. A diretriz industrializante não poderia 

passar por cima dos interesses dos setores agrários. Afinal, em termos de poder 

central, industriais e latifundiários faziam a aliança principal. Mesmo diante da 

ascendência dos interesses multinacionais e associados, os setores agrários, com 
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uma participação econômica nada desprezível (produção de alimentos e matéria 

prima industrial, alem dos produtos de exportação), ainda eram os responsáveis 

pela definição de muitos votos. Assim, conseguem algumas vitórias significativas.  

  Com o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção 

(1947), o governo do Estado pretende a instalação de um grande sistema elétrico; 

a criação da cidade industrial de Santa Luzia; uma política fiscal e de financiamento 

para a produção; a ampliação do sistema de transportes; e a criação de um aparato 

institucional para executar o Plano. Propõe-se também a atuar diretamente na 

produção, com destaque para a montagem de uma rede de frigoríficos em Belo 

Horizonte, Montes Claros, Pirapora, Ibiá, Governador Valadares e no Triângulo 

Mineiro (7).  

  A implantação dos frigoríficos era uma reivindicação dos criadores de 

gado desde os anos 20, e paralelamente crescia a exportação de boi (em 1947 

foram registradas 905.310 cabeças exportadas). Apesar destes dois fatos serem 

bons instrumentos de pressão, a execução do Plano não passou, num primeiro 

momento, de algumas industrias instaladas na região de Belo Horizonte. O 

insucesso é atribuído à lentidão burocrática, à incapacidade financeira do Estado e 

às obstruções de ordem política (8). 

  No governo seguinte (Juscelino Kubitschek) ainda que as prioridades 

fossem energia e transporte, são criadas duas empresas mistas, em resposta ao 

setor agropecuário: a FRIMISA (Frigoríficos Minas Gerais) em 1951 e FERTISA 

(Fertilizantes Minas Gerais) em 1953 (9). 

  Como demonstramos no capítulo anterior, Montes Claros se inclue nas 

atenções prioritárias do Governo do Estado desde o século passado. É via 

agropecuária (criação, produção e comercialização) que o município atrai 

incentivos políticos e financeiros. Sabe-se também que as boas relações entre 
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Benedito Valadares e Getúlio Vargas terminaram por beneficiar as lideranças 

regionais (ver item 2.3). 

  Com a criação da CEMIG (1951), ampliando a capacidade energética do 

Estado, o setor agropecuário também se beneficia. Na análise de Diniz (1981), a 

CEMIG se antecipa à demanda real de energia do Estado, servindo de estímulo ao 

desenvolvimento de outros setores. Isto, aliado às constantes pressões do setor 

agropecuário junto ao Governo do Estado, resulta na criação, em 1957, da 

Companhia Agrícola de Minas Gerais S.A. – CAMIG e da Companhia de Armazéns 

e Silos de Minas Gerais S.A. – CASEMG. A primeira incorpora a FERTISA e 

deveria se responsabilizar pela comercialização de insumos agrícolas; a segunda 

cuidaria de implantar e administrar os silos e armazéns. O escritório da CAMIG 

chega a Montes Claros dois anos depois, sendo dirigido por João Alencar Ataíde, e 

o da CASEMG vem logo em seguida, em 1960 (10). 

  O suporte energético para a pretendida industrialização deveria também 

se estender às regiões escolhidas. No que se refere à Montes Claros, é fundada 

em 1955, sob a direção da CEMIG, a Companhia Hidroelétrica do Norte de Minas 

(11); quatro anos depois é concluída a locação da linha de Três Marias (12), 

ocorrendo em 1965 a incorporação de Montes Claros ao sistema CEMIG (13). A 

história da extensão da linha de Três Marias é ilustrativa para o nosso argumento 

de que a modernização se dá às custas de procedimentos políticos tradicionais: 

através do jornalista José Carlos Valle de Lima é solicitado ao presidente Juscelino 

Kubistcheck um crédito especial para a construção da linha, enquanto de Montes 

Claros partem vários telegramas, da Associação Rural ( João Alencar Ataíde), da 

Associação Comercial (Ubaldino Assis) e de diversos vereadores, argumentando a 

favor do pedido. Por ocasião de uma viagem d presidente ao exterior, seu 

substituto interino Ranieri Mazilli, amigo pessoal do jornalista, assina a mensagem 

de abertura de crédito e a envia à Câmara Federal. Passam-se alguns meses e 
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novamente o presidente se ausenta do País. Mazilli reassume e sanciona a 

respectiva lei (14). 

  A contrapartida política do município aos investimentos públicos do final 

dos anos 50 se expressa, por exemplo, na realização do Congresso das 

Municipalidades do Norte de Minas (15). O interesse comum que sempre desperta 

o problema da seca, desta vez era acompanhado da proposta industrializante para 

combatê-la. A presença do prefeito, de alguns deputados, de representantes do 

Departamento Nacional de Obras contra as Secas e da Imprensa de Belo Horizonte 

e do Rio de Janeiro é uma demonstração de mobilização política, centralizada em 

montes Claros, numa época decisiva para e economia regional. 

  Entretanto, como demonstrou Campolino Diniz (1981), as iniciativas do 

governo do Estado a favor da agropecuária neste período foram ineficazes, mas 

não perderam sua condição de “instrumentos de politicagem e cabides de 

emprego” (16). O importante é que os interesses agropecuários sejam 

equacionados dentro do centro de poder estadual e se mantenham as alianças 

políticas necessárias ao clientelismo.  

  Sem influir efetivamente no crescimento do setor agropecuário, o 

governo de Minas amplia sua capacidade industrial a partir da iniciativa privada, 

que investe no setor de bens intermediários, especialmente aço e cimento (17). Do 

ponto de vista do governo federal, a intenção era industrializar o Nordeste em nome 

do combate à seca.  

  Em verdade, as atenções do governo central para com a região 

nordestina se deviam a duas ordens de fatores: o crescimento dos movimentos de 

trabalhadores e a necessidade de se incluir o Nordeste no processo de expansão 

capitalista. 
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  Sabe-se que na pauta de reivindicações dos movimentos populares era 

priorizada a questão da redistribuição de terras através da reforma agrária, o que 

se constituía em ameaça ao centro de poder. Enquanto isso, o crescimento do 

capitalismo monopolista, comandado pelos interesses multinacionais e associados, 

colocava em risco a hegemonia agrária regional. Subordinar a oligarquia poderia 

implicar perda de legitimidade para o governo federal. Desde cedo ficou claro para 

a SUDENE sua incapacidade em transformar a estrutura produtiva de uma região 

onde isto significava alterações radicais no sistema social. Portanto, o que se torna 

viável em termos de planejamento econômico pretendido é o incentivo aos projetos 

industriais (18). 

  O problema se coloca para a área mineira do Nordeste de uma maneira 

um pouco diferente. A organização dos trabalhadores rurais era bem mais 

incipiente e sua produção mantinha características não capitalistas (19). Enquanto 

isso, o governo do Estado anunciava melhorias na infra-estrutura agrícola, como 

estradas, transporte, crédito, etc., atraindo investidores para as terras devolutas na 

região, especialmente, na área da Jaíba (20). O interesse do governo, visto sob a 

ótica de que a oligarquia regional deveria receber alguns benefícios, parece-nos 

justificado diante da disposição industrializante (ver item 4.1). 

  Sendo a industrialização do Norte de minas um assunto de particular 

interesse para o governo do Estado, ao mesmo tempo que o governo federal 

investia na criação da SUDENE, a inclusão da região mineira do Polígono das 

Secas na área de atuação deste órgão desde sua criação ocorreu em função da 

agilidade da representação política da oligarquia mineira junto ao governo federal, 

da qual naturalmente participavam lideranças locais. 

  Na primeira mensagem do presidente Juscelino Kubistcheck ao 

Congresso Nacional instituindo a SUDENE não contavam com os estados de Minas 

Gerais e do Maranhão (21). O jornalista José Carlos do Valle de Lima, credenciado 
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ao Congresso e cunhado de João Alencar Ataíde, preparou a emenda número 1 ao 

projeto SUDENE, que foi apresentada por José Bonifácio de Andrada, deputado de 

Minas, sem vínculo com a região, e cujo conteúdo é a integração da área mineira 

(ver anexo C). Negocia-se com os deputados nordestinos a inclusão por etapas: 

inicialmente a região só participaria do rateio das verbas, sem direito aos incentivos 

fiscais, o que daria tempo ao Nordeste para se adiantar na captação dos incentivos 

e investir na infra-estrutura industrial. Mas as negociações favoráveis à SUDENE 

se aceleram e entre a aprovação da lei de criação do órgão e do primeiro Plano 

Diretor (também submetido ao Congresso), passam-se apenas três meses e, nos 

termos desta segunda mensagem do Presidente da República, o Norte de Minas já 

consta como membro do Conselho Deliberativo da SUDENE. O empenho do 

jornalista é retribuído com o cargo de representante de Minas neste Conselho, nos 

governos Magalhães Pinto, Rondon Pacheco e Aureliano Chaves (22). 

  Por outro lado, o ambiente de crise política, econômica e institucional do 

início do anos 60, que propiciou debates e favoreceu articulações políticas, foi 

favorável à organização dos empresários mineiros. No que nos cabe analisar aqui, 

situa-se a criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG em 

1962, como resultado de gestões da Federação das Industrias de Minas Gerais – 

FIEMG junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (23). Alguns empresários da 

FIEMG irão ocupar cargos no BDMG, entre eles Roberto Teixeira Campos, que 

viria, posteriormente, a dirigir algumas empresas incentivadas pela SUDENE em 

Montes Claros (ver anexo K). Um dos objetivos do BDMG era reforçar a produção 

agropecuária e, para tanto, lança o projeto FRIGONORTE, que lhe fora 

encaminhado pela FRIMISA, cujo diretor comercial era o pecuarista 

montesclarense Marcio Teixeira de Carvalho (24). 

  Na segunda metade dos anos sessenta, o BDMG elaborou um 

diagnóstico sobre a industrialização regional voltada para a agropecuária. Este 
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documente faz uma observação bastante interessante de que a produção 

agropecuária do Norte de Minas não precisa se expandir, mas o pecuarista precisa 

de financiamento (25), o que de maneira nada sutil demonstra a importância dos 

interesses agrários regionais na política econômica do Estado de Minas Gerais. 

  De uma convergência de interesses entre a elite local, o governo do 

Estado e sua tecnocracia, o projeto FRIGONORTE é elaborado numa conjuntura 

de crise, onde os interesses rurais do Norte de Minas já haviam se integrado às 

articulações das elites mineiras, contando com a capacidade de arregimentar votos 

dos grandes proprietários de terras – recurso político de peso, principalmente no 

clima de incertezas e aguçamento de problemas, como foram os primeiros anos da 

década de sessenta. Além das elites mineiras terem de conjugar ao seu projeto 

industrializante um melhor desempenho da agropecuária, sob pena de frustrar seus 

propósitos de crescimento econômico, a instalação do frigorífico em Montes Claros 

selou uma aliança política relevante entre as elites estaduais e municipais. 

  É então, no governo Magalhães Pinto, que o projeto FRIGONORTE, 

através do BDMG, chega até a SUDENE. Em sua composição de capital, teve 

como acionista majoritário o governo de Minas e, como sócio minoritário, um grupo 

de 21 lideranças políticas locais (26), tendo à frente Luis de Paula Ferreira, João 

Alencar Ataíde, Osmane Barbosa, Mauro Moreira, Semeão Ribeiro Pires e João 

Lopes Martins, entro outros (27). No governo seguinte, de Israel Pinheiro, o BDMG, 

sob a presidência de Hindemburgo Pereira Diniz (que seria posteriormente 

presidente da TRAMSIT S.A. em Montes Claros), vende as ações do governo para 

o grupo local (28). 

  É de um dos primeiros diretores do FRIGONORTE o seguinte 

depoimento: 

 “Desde que nós estávamos na área da SUDENE, as lideranças da região 

 procuraram conhecer a legislação que incentivava os investimentos, e o 
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 primeiro grupo que se formou foi em torno da fundação do FRIGONORTE. 

 Havia o sonho de se industrializar a carne de boi, que era vendida em pé. 

 Éramos 21 pessoas que assumimos o compromisso de levantar os recursos, 

 (...) terminada a implantação do FRIGONORTE fui cuidar da COTEMINAS” (29). 

  O sonho de industrializar a carne de boi certamente se materializa em 

pressões políticas pela implantação de um frigorífico na região. A importância 

política do grupo de fazendeiros e comerciantes de gado que assume o 

FRIGONORTE revela a facilidade de seus membros em participarem de outros 

projetos. 

  O segundo projeto aprovado pela SUDENE, a MATSULFUR, já atende a 

outra ordem de interesses. Implantada por um grupo empresarial extra-regional, 

liderado por Amynthas Jacques de Moraes ( ACESITA, Vale do Rio Doce, 

AÇOMINAS e Níquel Tocantins/Votorantin) (30), irá contribuir para a expansão da 

industria mineira de bens intermediários, abrindo as portas para o capital do 

Centro-Sul. As jazidas naturais de calcário e os incentivos fiscais possibilitaram 

levar para Montes Claros uma empresa que nos anos 80 estaria  entre as dez 

maiores de capital privado de Minas Gerais (31). 

  No entanto, o empreendimento fábrica de cimento antecede à própria 

SUDENE. Inicialmente, a primeira fonte de financiamento procurada foi o Banco do 

Nordeste, onde o projeto foi recusado, julgado pretensioso para a região. 

Posteriormente, apresentado à SUDENE, mostrou-se viável (32). Este fato confirma 

a análise de Diniz (1981), segundo a qual no capitalismo recente o Estado é o 

principal propulsor de acumulação de capital, protegendo os novos capitalistas e 

todo o sistema econômico (33). A MATSULFUR também contou com um apoio 

significativo da Petrobrás, através de compra de ações, por decisão de seu então 

presidente, o Gal. Ernesto Geisel. Este, após assumir a Presidência da República 

(1974), determinou a compra de um número maior de ações da empresa (34). 
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  A instalação da MATSULFUR em Montes Claros tem a ver com as 

diretrizes da expansão econômica mineira que, entre outros requisitos, necessitava 

incrementar a indústria básica e desconcentrar o parque industrial. Este último 

objetivo não se referia apenas a fábrica de cimento, mas a toda industrialização do 

Norte de Minas (35). 

  De fato, a expansão industrial da área Mineira do Nordeste foi promovida 

pelo governo de Minas através do BDMG, com apoio da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico, o que foi demonstrado com clareza por Campolina 

Diniz (1981). Ainda que os incentivos estejam diretamente relacionados à 

SUDENE, cujos parâmetros orientam a indicação dos setores industriais a serem 

mais subsidiados, o governo do Estado também atua decisivamente: além dos 

incentivos fiscais, facilita o crédito, cria infra-estrutura e oferece apoio institucional. 

  A principal intervenção em termos de infra-estrutura industrial foi a 

criação da Companhia de Distritos Industriais – CDI, em 1968. Inicia suas 

atividades em 1971 e, seis anos depois, já havia se tornado uma das três maiores 

sociedades de economia mista do Estado, ao lado da CEMIG e da COPASA. Os 

novos distritos industriais planejados pela Companhia  localizavam-se em Montes 

Claros e em outras oito cidades do interior do Estado, inclusive Pirapora (36). 

  A CDI veio coroar as medidas de apoio à industrialização regional, 

sendo antecedida (1967) pela criação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Norte de Minas – SUDEMINAS e posteriormente SUDENOR; do Fundo de 

Financiamento de Estudos e Projetos para área Mineira do Polígono das Secas – 

FINEPOL e da Carteira Especial de Aplicações na área Mineira do polígono das 

Secas – CEAPS (37). 

  No período da SUDEMINAS, vale ressaltar, o apoio institucional era 

frágil. Funcionando numa sala do Palácio dos Despachos (38), seu papel era o de 

levar ao Conselho Deliberativo da SUDENE os projetos identificados pelo Instituto 
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de Desenvolvimento Industrial – INDI (39). Ao final do governo Aureliano Chaves 

(1937) é que esta superintendência irá procurar, de modo mais efetivo, coordenar e 

planejar as ações da SUDENE na área Mineira do Nordeste, com a montagem de 

uma estrutura institucional própria, vinculada à Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral (40). 

  Se a existência da AMNE – Área Mineira do Nordeste representa o 

esforço da oligarquia mineira em participar das decisões de política econômica a 

nível federal, a própria disposição industrializante do governo do Estado, que 

priorizava a indústria básica e de bens de capital (que, como veremos adiante, não 

são o forte da indústria instalada em Montes Claros) pode nos indicar um lugar 

secundário da região do Norte de Minas e suas lideranças políticas em relação aos 

outros Estados atendidos pela SUDENE, como a Bahia e Pernambuco, que 

concentram os investimentos subsidiados e também nos revelar, mais uma vez, a 

importância dos interesses dominantes na AMNE dentro do Estado de Minas 

Gerais. Mesmo estando entre as cinco principais áreas de investimento da 

SUDENE, para o período de 1960 a 1983, ao Norte de Minas se destinaram 

apenas 7,9% do total de projetos aprovados e 6,7% do valor total de investimentos 

(41). 

  Mas, do ponto de vista dos interesses industriais mineiros, a AMNE é 

também um espaço econômico relevante quando viabiliza a penetração do capital 

do Centro-Sul (inclusive do multinacional e associado) na região. Não só por este 

motivo, mas também por se incorporar ao projeto industrializante do governo do 

Estado, como já demonstrou Campolina Diniz. De ambas as perspectivas, 

concluímos por uma industrialização não conflitiva que, embora redirecione o 

desenvolvimento econômico regional, não submete os interesses tradicionais 

oligárquicos dominantes, mas promove os seus novos parceiros e reafirma padrões 

tradicionais de comportamento político. 
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  De qualquer forma, a SUDENE é uma iniciativa modernizante, tanto do 

ponto de vista da industrialização que busca implantar, quanto por refletir uma 

conduta mais planejada do Estado que, para ditar as normas da organização da 

produção, conjuga esforços municipais, estaduais e federais.  

  A nível federal, o apoio financeiro se dá através do FINOR – Fundo de 

Investimentos do Nordeste e do oferecimento de financiamento ou aval do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A., ou do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. 

O FINOR viabiliza a participação acionária da SUDENE no capital das empresas 

(de 25% a 75%). Os incentivos fiscais se dão na forma de isenção ou redução do 

Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados; isenção, 

redução ou reinvestimento de 50% sobre o imposto de Renda. 

  As vantagens fiscais oferecidas pelo governo do Estado consistem em 

isenção ou redução dos impostos estaduais. Quanto à Prefeitura de Montes Claros, 

esta isentou os projetos implantados no Distrito Industrial de todos os impostos e 

taxas municipais, por um período de dez anos (42). 

  O favorecimento seletivo ao município de Montes Claros pode ser 

visualizado a seguir: 

 

TABELA 4. INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS – ORIGEM DOS RECURSOS AMNE e MOC, 

1960 – 1983. 

FINOR TOTAL AGROPECUÁRIOS INDUSTRIAIS 

AMNE (**) 148 80 68 

MOC (*) 47 07 40 

Reinvestimento de 50% do Imposto de Renda 1978-1983

AMNE (**) 13   

MOC 05   

Incentivo Fiscal do ICM 1976-1983

AMNE (**) 19   
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MOC 11   

(*) Estão incluídos os projetos de implantação, paralisados e caducos. 
(**) Inclusive os projetos aprovados em MOC 
Fonte: SUDENOR/SEPLAN – Informe SUDENOR, vols. 9 e 10, Belo Horizonte, 1983. 

 

 

  O significado político das medidas institucionais, de crédito e 

financiamento estão analisadas em Burstyn com clareza: os subsídios revigoram os 

compromissos que movem as relações entre um município e o país. Enquanto o 

sistema fiscal subordina política e economicamente o município, o sistema de 

crédito protege, mas seleciona seus protegidos – recursos virão para que aqueles 

empresários que tiverem condições de responder favoravelmente à lógica do 

capitalismo urbano, industrial, multinacional e associado (43). 

  Se tomamos o conjunto das ações desenvolvidas em toda a área de 

atuação da SUDENE, verificamos que os projetos industriais de mineração e 

metalurgia são os mais contemplados na eleição das prioridades. E para o setor 

agropecuário, a preferência foi dada para produção de equipamentos, fertilizantes e 

defensivos agrícolas (44).  

  Para a região do Norte de Minas é significativo o número de projetos 

agropecuários aprovados e é também neste setor que ocorrem os maiores índices 

de falências. Pressupõe-se que estas aprovações foram favoráveis às oligarquias 

que, no entanto, não se adequaram às exigências empresariais, mas este critério 

se desmente quando observamos que 59% dos projetos que deram certo estão 

neste setor. E para todos os projetos as falências foram superiores a 30%, o que 

indica a inadequação do projeto industrial instalado. Mas se os investimentos 

empreendidos não foram um grande sucesso, serviram para levar recursos ao 

empresariado regional e às Prefeituras, através do recolhimento do ICM.  
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  A Tabela n°5 nos fornece uma visão dos resultados da política de 

incentivos na região: 

 

TABELA 5. SITUAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS PELA SUDENE PARA A REGIÃO ATÉ 1983 

 INDUSTRIAIS AGROPECUÁRIOS 

 AMNE (*) MOC AMNE (*) MOC 

Em operação  27 18 31 03 

Em implantação  22 08 40 01 

Paralisados  19 11 09 02 

Caducos 07 03 23 01 

TOTAL 75 40 103 07 

Fonte: SUDENE/SERPLAN-MG – Informe SUDENOR,vols. 9 e 10, Belo Horizonte, 1983. 
(*) Inclusive os projetos destinados a Montes Claros. 

 

 

  A centralização dos investimentos da SUDENE se reflete na seleção 

espacial de suas áreas de atuação dentro da AMNE. De sua criação até o final da 

década de setenta, encontra-se nos municípios de Montes Claros e Pirapora. Do 

total de 54 projetos industriais aprovados até então, 34 estavam em Montes Claros 

e 12 em Pirapora, sendo que as indústrias metalúrgicas e de produtos alimentícios 

eram responsáveis por 44% dos projetos. Posteriormente se junta Várzea de 

Palma, Bocaiúva e Janaúba e os cinco municípios, em conjunto, respondem por 

93,7% do total do valor da transformação industrial da região e por 86,6% do total 

de pessoas ocupado na indústria, em 1984 (45). 

  O processo industrial estabelecido é concentrador o suficiente para 

impedir o desenvolvimento de outros municípios além daqueles onde intervém. A 

maioria dos 42 municípios da região permanece tendo o comercio como atividade 

econômica principal no setor urbano (em 1978 o comercio era o principal fator na 

composição do ICM dos demais municípios da AMNE) (46), embora a agropecuária 
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continue predominando no conjunto de cada um destes municípios e Montes Claros 

se torna a primeira opção para a migração regional. Como vimos na Tabela 5, em 

Montes Claros se realiza mais de 60% do total dos projetos. 

  A análise de Maria Ângela Braga (1985) sobre a industrialização de 

Montes Claros demonstra seu caráter de dependência e subordinação (47). 

Submetida às regras da integração econômica nacional, o novo pólo torna-se uma 

alternativa para os capitais que não se reproduziram de maneira ampliada no 

sudeste. Não prioriza a tendência regional (agropecuária), sendo 76,8% dos 

recursos do sistema de incentivos dirigidos para os setores mais dinâmicos, 

enquanto menos de 25% dos investimentos se destinam a projetos que utilizam 

mão-de-obra e matéria prima local (48). 

  Somamos a este argumento a afirmativa de Campolina Diniz (1981) de 

que nos anos sessenta ocorreu uma descapitalização da indústria mineira 

tradicional, mas na década seguinte, com a retomada do crescimento econômico 

brasileiro, este setor teve o seu mercado ampliado e no momento de expansão do 

crédito, foi favorecido pelo apoio do BDMG (49). Ou seja, apesar do apoio estadual, 

que entendemos como aliança política entre o governo do Estado e setores 

tradicionais locais, concordamos com a indicação de Braga de que a permanência 

das atividades econômicas tradicionais se dá nas brechas deixadas pelo 

movimento econômico principal ou central que se volta para atividades mais 

modernas (50). Desta maneira se mantém os antigos compromissos políticos no 

processo de redefinição que se dá no plano econômico. 

  O eixo da pesquisa de Maria Ângela Braga (1985) é que a 

transformação da estrutura produtiva de Montes Claros se deveu a três ordens de 

fatores: grande parte do excedente gerado nas industrias retorna aos locais de 

origem do capital na região Centro-Sul e em outros países; nestes locais se situa a 



 76

maioria dos seus mercados; e por último, as industrias que se instalam não 

interferem na estrutura de bens e serviços já existe. Acrescenta ela que: 

 “o restante da economia (que não se industrializou) não é de imediato atingida, 

 tendo sua forma anterior conservada (...) alguns se convertem em base 

 financeira (...) outros em fornecedores de bens e serviços (...) ou ainda em 

 reservatório de mão-de-obra” (51) 

  Concordando com a autora, consideramos que a própria dinâmica da 

industrialização e Montes Claros permite a manutenção de setores sociais 

tradicionais.  

  Ao estudar a atuação política da SUDENE nos estados do Nordeste, 

Francisco de Oliveira (1977) afirma que a função da industrialização foi retirar a 

hegemonia da agropecuária e acelerar a urbanização. Ainda que na perspectiva 

sócio-econômica isto também tem ocorrido em Montes Claros, nossa investigação 

mostra que a quebra de hegemonia não correspondeu à queda ou esvaziamento 

do grupo de poder tradicional, ao contrario do que aconteceu no Nordeste, segundo 

aquele mesmo autor (52). 

  Em termos regionais, o grande número de projetos agropecuários 

implantados corresponde a subsídios políticos aos grandes proprietários, uma vez 

que sua condição de grandes produtores é reforçada. Mas especificamente para 

Montes Claros esta relação é um pouco mais complexa.  

  Entre as empresas industriais em operação, menos da metade delas 

têm, entre seus diretores, elementos de famílias ligadas à elite política local; entre 

os projetos aprovados no início dos anos 80, esta participação é quase 

insignificante, acontecendo o mesmo para os projetos industriais que foram 

paralisados. Entretanto, as famílias que se associaram à industrialização e tiveram 

êxito são aquelas que fazem parte do grupo de poder que historicamente as 
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estabeleceu na cidade (ver anexo K), apesar de que para os investimentos mais 

recentes não podemos fazer a mesma afirmação. Com isto, podemos inferir que 

aquelas famílias tradicionais, com a capacidade administrativo-financeira para se 

tornarem industriais, tendem a se esgotar, o que provoca uma real alteração na 

direção da industrialização local. Se, por um lado, a dependência do parque 

industrial instalado em relação ao Centro-Sul, para onde se voltam a realização de 

excedente e o mercado consumidor, indica um descompromisso entre a elite local e 

o desenvolvimento industrial, por outro, verifica-se uma razoável associação de 

interesses entre estas famílias e a industrialização imposta. Interessante notar 

também que as riquezas familiares têm origem na agropecuária, já que os novos 

empresários são todos tradicionais criadores de gado. Ocorreu, portanto, uma 

diversificação da base econômica do grupo de poder local, ampliando sua 

capacidade de dominação e controle. 

  Quanto aos seis projetos agropecuários aprovados pela SUDENE, até 

1985 a metade deles está associada à elite local (anexo K). Mesmo que o setor 

tenha sido contemplado com pouco mais de 12% do total dos projetos, entre estes 

predomina o apoio à criação de gado. Isto só vem confirmar a disposição 

industrializante da SUDENE, a despeito da estrutura produtiva local. O único 

componente desta estrutura que está diretamente ligado às condições regionais é a 

matéria prima de alguns empreendimentos como o algodão, a carne, o couro e o 

calcário. 

  O importante é que, mesmo considerando esta penetração do grupo de 

poder local no processo de industrialização, as indústrias controladas por grupos 

montesclarenses são inferiores a 20% do total dos projetos implantados (53) e, 

ainda assim, os interesses destes novos empresários não invertem a composição 

do poder local. Podemos apontar como causas tanto a acumulação de capitais e a 
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localização extra-regional do mercado consumidor quanto o tradicionalismo da elite 

municipal que impõem e mantém as regras do jogo político. 

  O auge do crescimento da economia mineira (1970-1977) correspondeu 

a uma expansão industrial diferenciada por setores: em termos de media anual de 

crescimento, o setor mineiro de bens de capital e duráveis de consumo se 

apresenta com 27,5% contra 16,5% de bens não duráveis de consumo, enquanto o 

produto do setor de bens intermediários cresceu em 14,5% (54). Paralelamente é 

implantado em Montes Claros mais da metade dos projetos industriais previstos 

(ver anexo K). No entanto, suas características o definem como um parque 

industrial relativamente atrasado. Uma classificação recente dos projetos industriais 

nos mostra a seguinte distribuição: 

TABELA 6. MONTES CLAROS: DISTRIBUIÇÃO DOS RAMOS INDUSTRIAIS DOS PROJETOS EM 

OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO – 1983 (%) 

Bens não duráveis de consumo 46,2 

Bens de capital e duráveis de consumo 23,1 

Bens intermediários 19,2 

Diversos 11,5 

TOTAL 100 (%) 

Fonte: Dados Primários, SUDENE, Belo Horizonte, 1983. 

 

  Comparativamente, para todo o Estado de Minas Gerais, o setor que 

mais ofereceu empregos entre 1970-74 foi o de bens de capital e duráveis de 

consumo; em seguida, o de bens intermediários. A menor participação na oferta de 

empregos foi do setor de bens não duráveis de consumo (55). Assim, as industrias 

instaladas em Montes Claros não são exatamente do tipo que oferecem maior 

possibilidade de ocupação. 
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TABELA 7. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATIVA  POR SETOR DE ATIVIDADE 

EM MONTES CLAROS E NORTE DE MINAS (1970-1980) 

 1970 1980 

 MC AMNE MC AMNE 

PRIMÁRIO 67,5 75,9 14,5 59,8 

SECUNDÁRIO 8,2 6,1 39,7 12,2 

TERCIÁRIO 24,3 18,0 45,8 28,2 

Fonte: Dados Primários, FIBGE, Censos Demográficos de 1970 e 1980. 

   

  Os anos setenta foram os anos de realização das grandes mudanças. A 

perda relativa da importância das atividades do setor primário ocorre paralela ao 

incremento das atividades urbanas. Enquanto para o conjunto da região o setor 

primário é o que oferece maiores índices de ocupação, em Montes Claros, dentro 

do terciário, é o comércio (ver anexo E), embora até o final dos anos 60 tenha sido 

a agropecuária a maior fonte de empregos. Em 1980, as atividades industriais não 

alcançaram o predomínio em termos de ocupação, mesmo tendo sido o setor que 

mais cresceu. Pode-se inferir que um dos efeitos indiretos da industrialização sobre 

o espaço urbano foi reforçar a posição de Montes Claros como importante centro 

comercial regional – o comércio, que historicamente foi uma atividade econômica 

relevante, se viu largamente ampliado. 

 

 

TABELA 8. PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE NA ÁREA URBANA 

(MONTES CLAROS, 1980) 

Construção civil 24,4 

Comércio e atividade auxiliar 22,4 

Industria de transformação 11,2 

Serviços pessoais 11,0 

Serviço braçal 8,5 
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Transporte e comunicação 8,3 

Serviço doméstico e alimentação 7,0 

Manutenção e reparação 6,6 

Setor primário 2,7 

Técnica científica e afins 0,4 

TOTAL 100% 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, 1980. (compilação) 

  

  O fato de a cidade ter sido sempre reconhecida em função da 

agropecuária, significa apenas que a base econômica do poder político estava todo 

tempo vinculada a esta atividade; na maioria das vezes exercida fora dos limites do 

município, dentro da região. 

.  A taxa de crescimento de população na década de sessenta foi de 

1,19% e, na década seguinte, 4,3% ao ano (uma das maiores do país), enquanto o 

aumento de população urbana, para os mesmos períodos, foi de 7,9% ao ano e de 

6% ao ano. É clara a urbanização do município, mas seu maior impulso ocorre 

durante os anos 50, quando a taxa de crescimento urbano foi de 7,1% contra 4,0% 

na década anterior (56). 

  Na década de sessenta, quase que se invertem as percentagens de 

população urbana e rural (anexo D), sendo que a taxa de urbanização apresenta 

um crescimento relativo na década seguinte. Entretanto, se o fator industrialização 

fosse o mais importante neste processo, no período da corrida industrial, aquela 

taxa não teria perdido em torno de quinze pontos percentuais. É relevante, 

também, que o maior surto de população urbana tenha ocorrido nos anos 50, 

portanto em momento anterior é chegada da SUDENE. 

  O perfil urbano em 1980, indicado pelo predomínio de uma mão-de-obra 

não especializada, nos revela uma concentração relativa de atividades típicas de 

classe média, já que o item serviços pessoais engloba os profissionais liberais. 
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Entre estes, a maioria é de engenheiros, advogados e médicos. Pelos informes da 

ACI, entre 1976 e 1984 houve uma pequena diversificação no quadro de 

profissionais liberais, com uma ligeira elevação do número de dentistas, mas as 

únicas categorias profissionais que alcançaram um percentual superior a 22% são 

as dos médicos e advogados, acusando pouca diminuição no número de 

engenheiros (57). 

  Ao mesmo tempo, cresce a pobreza urbana. Conforme os dados do 

FIBGE, o percentual com ocupação plena (excluídos aqueles que têm renda inferior 

a um salário mínimo) em 1970 era de 31,7% e dez anos depois era de 49,9%, 

sendo que entre 1977 e 1980 houve um acréscimo em torno de 13% (58). 

Enquanto a Pesquisa sócio-econômica realizada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento (1980) nos informa nos informa que em 1960 10,6% da população da 

cidade recebia menos de três salários mínimos, passando para 30,7% em 1970 e 

50,2% em 1980 (59). 

  Pode-se sugerir que as mudanças ocorridas no ambiente urbano, no 

município e na região, também se explicam em função da mudança de eixo 

econômico regional, da forma como este se inseriu no processo capitalista sediado 

no Centro-Sul do país, processo este, por sua vez, integrado na nova divisão 

mundial do trabalho. Vale lembrar que os países periféricos, desde última guerra, 

passaram por mudanças gradativas no seu papel produtivo: de exportadores de 

matéria-prima tornaram-se importadores de alimentos e insumos industriais (60). 

  Mesmo que o país, como um todo, participe da nova ordem capitalista 

internacional, que não privilegia a maioria da população, em Montes Claros existe 

uma outra peculiaridade que acentua a condição de carência em que vive parte de 

seus habitantes: a intensa migração. 

  A característica histórica da grande participação de migrantes na 

população da cidade, dada sua condição de entreposto comercial, entroncamento 
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rodoviário e posição geograficamente estratégica entre o norte e o sul do país, 

chega aos anos 80 qualificando mais da metade de seus moradores (61). Vindos, 

em sua grande maioria, da área mineira do Nordeste (62,3%), reafirmam os efeitos 

sociais de uma organização econômica espacialmente concentrada (62). 

  O fluxo migratório em todo o território nacional tem sido intenso nos 

últimos 30 anos, embora não acompanhe espacialmente a concentração das 

atividades urbano-industriais. Vilmar Faria (1983) (63) demonstra que o processo 

de crescimento urbano do país se deu de maneira difusa e incidiu mais sobre as 

cidades entre cem e quinhentos mil habitantes, formando vários centros regionais 

de porte médio. No anexo D, notamos que Montes Claros, desde a década de 

sessenta, integra esta categoria de cidades. Ocorre, nesta época, uma substantiva 

elevação da taxa de urbanização, confirmando o autor. 

  O processo migratório é então um complicador do cenário urbano 

industrializado, uma vez que seu maior contingente é de mão-de-obra não 

especializada. Mas a industrialização serviu de fato ao aparecimento de uma nova 

classe média burocrática e comercial, e ao fortalecimento da iniciativa privada local 

e regional. 

  A partir de 1978, como de resto em todo o país, os investimentos 

industriais diminuem. A ociosidade do Distrito Industrial instalado se evidencia, por 

exemplo, através do movimento de ocupação de sua área, no inicio dos anos 80, 

por mais de 150 famílias de trabalhadores carentes que buscavam moradia e terra 

para plantar. Uma iniciativa que, inclusive, recebe posteriormente o apoio da 

Comissão Pastoral da Terra, Prefeitura e Secretaria de Estado, do Trabalho e Ação 

Social, já que se tratava de uma grande extensão de terra inaproveitada do 

perímetro urbano e enfrentando uma demanda social bastante objetiva (64). 
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3.3 – A Agropecuária 

 

  A agropecuária tem sido a atividade econômica mais relevante no Norte 

de Minas, especialmente a criação de gado. A importância do setor primário na 

economia do Estado se deve à produção de alimentos para o mercado interno, à 

produção de carvão para a indústria, e às culturas de exportação. 

  Em Montes Claros é a pecuária o maior absorvedor de mão-de-obra e a 

maior fonte de renda entre todas as atividades desenvolvidas na área rural (65). 

Entretanto, apresenta baixa produtividade, reduzidas inovações tecnológicas e 

favorece uma estrutura de terras extremamente concentrada (ver anexo F). 

 

TABELA 9. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO NA AGROPECUÁRIA. 

MONTES CLAROS 1960-1980 

 N° DE ESTABELECIMENTOS PESSOAL OCUPADO 

1960 6.284 26.393 

1970 3.528 17.993 

1980 2.424 13.087 

Fonte: FIBGE, Censos 1960, 1970, 1980; INCRA, Montes Claros. 

 

  Conforme analisou Braga (1985), a penetração de indústrias no 

município, obedecendo à lógica de toda expansão capitalista, provoca a ampliação 

das relações capitalistas de produção generalizando o assalariamento e gerando 

concentração de capital. Além do determinante estrutural, a predominância de 

criação de gado, que se dá através da exploração extensiva da terra, incide sobre a 

expulsão de mão-de-obra e a reduzida oferta de emprego (66). 

  Como é sabido, a expulsão de mão-de-obra, que no caso corresponde 

em grande parte à perda da propriedade da terra, não se dá de maneira pacífica, 
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nem tampouco concorre para a organização política dos trabalhadores – o 

elemento paternalista da dominação oligárquica cuida de desmobilizá-los. O 

Sindicato de Trabalhadores Rurais do município trata de questões isoladas como a 

expansão de cercas de latifúndios, demissões, perdas de lavoura ou mesmo 

problemas de comercialização. E suas possibilidades de atuação não vão muito 

além da assistência jurídica (67). 

  A incidência de um grande número de pequenas propriedades em 

Montes Claros é histórica – pelo censo agrícola de 1940, 63,8% dos 

estabelecimentos rurais estavam na faixa de cem hectares e quarenta anos depois 

estes ainda representavam mais de 50% (anexo F). O pequeno proprietário é via 

de regra pequeno agricultor, sem acesso ao crédito bancário ou incentivos e com 

precárias condições de comercialização (68). 

  Entre 1960 e 1980 ocorre perda de área total destinada à agropecuária, 

assim como há redução no número de seus estabelecimentos. Tem-se também 

uma diversificação do setor – no final desse período mais de 10% da área total está 

ocupada com silvicultura e extração de vegetal (anexo O). 

 

 

 

TABELA 10. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EXTENSÃO DE ÁREA AGRÍCOLA (HA). 

MONTES CLAROS – 1980 

 N° de estabelecimentos Extensão (ha) % 

Agricultura 1.015 45.801 17,9 

Pecuária 1.233 195.325 76,6 

TOTAL 2.424 254.890 100 

 Fonte: FIBGE, Censos Agropecuários, 1980. 
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  Desenvolvendo mecanismos próprios da dominação tradicional, os 

grandes proprietários de terras não restringem seu controle apenas aos seus 

empregados em suas fazendas, mas também àqueles trabalhadores que as 

circundam, estendendo sua influência e garantindo seu prestígio. Assim se 

submetem trabalhadores sem terras que ficam à espera de serviços esporádicos, e 

ainda os pequenos e médios produtores que dependem do mercado monopolizado 

pelos grandes proprietários. 

  Integrando-se à ordem capitalista mundial, a industrialização da 

agropecuária cria complexos agroindustriais, que dirigem os interesses do setor e 

impingem mudanças bruscas em sua organização social. O Norte de Minas 

participa deste processo realçando características de atraso, dependência e 

subordinação, próprias de regiões de penetração recente do capitalismo. 

  Se, como vimos atrás, da industrialização não decorreram modificações 

expressivas em relação a composição do grupo de poder local, o mesmo podemos 

dizer dos agentes da modernização na agropecuária. 

  As inovações nas técnicas produtivas são veiculadas prioritariamente 

pela Empresa de Assistência Técnica a Extensão Rural – EMATER. A assistência 

técnica consiste na veiculação de tecnologias desenvolvidas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agrícola – EMBRAPA. A extensão rural é um trabalho 

assistencialista, veiculado por um discurso de participação comunitária, que 

pretende formar lideranças rurais e difundir o associativismo (69). 

  A extensão rural foi introduzida no Brasil em 1948, através do Governo 

do Estado de Minas Gerais. Partiu de um convênio com a Associação Internacional 

Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social – AIA, sendo criada a 

Associação de Crédito e Assistência Rural – ACAR. Em 1974, esta se vincula à 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER. Saindo 

do âmbito do Estado de Minas, espalha-se por todo o país, com exceção do Estado 
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de São Paulo. Dois anos depois deixa de atender diretamente através do crédito 

rural e assume suas atuais funções. Transforma-se na EMATER, com 40% de seus 

recursos vindos da União e 60% do governo do Estado (70). 

  A atividade extensionista volta-se principalmente para a criação de gado 

(71), prestando apoio técnico aos grandes criadores, alem de oferecer assistência 

aos beneficiários dos programas de governo dirigidos ao setor. Quanto à produção 

de grãos e hortifrutigranjeiros, investe em áreas irrigadas ou sistematizadas, que 

exclui grande parte dos produtores que não tem acesso ao equipamento 

necessário. 

  A EMATER atua em Montes Claros desde 1963 (72) e até a primeira 

metade dos anos 80 é o órgão de apoio aos grandes produtores e criadores do 

Norte de Minas auxiliado pela Empresa de Pesquisa Agrícola de Minas Gerais – 

EPAMIG. Ambos, agentes de uma política assistencialista e adequada aos 

interesses dos grandes produtores. 

  A modernização conservadora das relações de produção no meio rural 

reproduzem mecanismos de concentração de terras, quando o aumento da 

produtividade é uma garantia anti-reforma agrária. Desta forma, os recursos 

provenientes da política agrícola  estabelecida na esfera federal, são muito 

relevantes no processo de defesa dos interesses dos grandes proprietários. Os 

dados censitários reafirmam a análise: em 1980, o valor da produção animal é 

quatro vezes maior do que a produção vegetal e, dentro deste quadro, o rebanho 

de corte é mais do que o triplo do rebanho de leite. Considerando que em 1960 o 

número de vacas ordenhadas é quase sete vezes superior ao número de cabeças 

bovinas abatidas, concluímos que o criador de boi de corte foi o mais incentivado 

neste período inter-censos (73). 

  A tendência ao favorecimento da criação de gado de corte no município, 

que teve na implantação do frigorífico um fator de atração de investimentos, se 
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insere no conjunto da produção agropecuária mineira, que apresentou no período 

em questão, um aumento significativo do valor da produção animal em relação ao 

valor da produção vegetal (74). 

  O processo de desenvolvimento da pecuária regional passa por três 

fases distintas. Na primeira, que percorre os primeiros cem anos da vida da cidade, 

se limitava às atividades de cria e recria; após a chegada dos trilhos da Central do 

Brasil, são incentivados os rebanhos de engorda; e a terceira fase, já no período 

industrial, é quando se expande o comércio de gado de corte, viabilizado pelos 

incentivos FINOR/SUDENE (75). 

  A pecuária leiteira, mais desenvolvida em propriedades pouco 

capitalizadas, se incorpora a industrialização através da produção de leite em pó, 

nos anos 70. Mas a produção de leite e derivados, provém principalmente das 

pequenas e médias propriedades, sendo que sua comercialização é controlada 

pela COOPAGRO. 

  O que esta cooperativa faz é captar linhas de crédito para toda a 

produção agropecuária e repassá-la aos produtores. Destacam-se em períodos 

recentes, as intermediações dos deputados Antonio Dias e Humberto Souto para 

liberação destes créditos junto aos bancos do Nordeste do Brasil e do Banco do 

Brasil (76). 

  A lavoura sempre esteve polarizada entre culturas de algodão e cana-

de-açúcar para exportação e de milho, feijão e arroz para a subsistência (77). A 

partir da segunda metade dos anos 70 é que crescem o número de projetos 

irrigados, que pretendem apoiar pequenos e médios produtores (78). Como 

veremos adiante os projetos de desenvolvimento rural têm sua própria 

complexidade e a realidade que eles irão enfrentar tem a ver com uma historia de 

vinte anos de declínio da produção vegetal (79). 



 88

  A COOPAGRO, cuja maior fonte de renda vem do leite e derivados, 

procura no início dos anos 80, canalizar os financiamentos estadual e federal 

destinados à comercialização de produtos agrícolas, através dos projetos em 

desenvolvimento (80). Como principal órgão de comercialização para a 

agropecuária regional, atuando sempre em consonância com o Sindicato Rural e a 

Sociedade Rural, também atua enquanto entidade de classe defendendo os 

interesses dos grandes proprietários. Essas entidades, durante as últimas duas 

décadas tiveram entre os principais itens de sua pauta de reivindicações, no que se 

refere à produção vegetal, a diminuição dos preços de vários fatores de produção 

ao mesmo tempo em que se batem pelo aumento do preço da arroba do boi (81). 

  A agropecuária no período industrial permanece como uma atividade 

das mais relevantes para a economia regional. As alterações no setor, que se 

apresentam como modernizações, têm a ver com a expansão capitalista, 

sedimentando as condições de assalariamento e da acumulação de capitais que 

repercutem a favor do processo de concentração de terras. As inovações 

tecnológicas irão promover a diversificação do setor e as injunções políticas 

promoverão a retração da fronteira agrícola. O número de pequenos proprietários e 

trabalhadores rurais sem terras diminui no conjunto das perdas de população rural 

(82). Os agentes estaduais de modernização se articulam aos grandes proprietários 

locais, engendrando um jogo político cujos opositores são trabalhadores rurais 

empobrecidos e desmobilizados. 

 

3.4 – Os Programas de Desenvolvimento 

   

  Completando as ações do Estado (governo federal e estadual) que 

favorecem o crescimento econômico regional, temos a implantação de vários 
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projetos de desenvolvimento, entre 1978 e 1982. Em Montes Claros se encontram 

suas principais burocracias e instâncias de negociação, abrigando as sedes 

regionais de vários órgãos envolvidos em cada um destes programas. 

  Na área urbana de Montes Claros, implantou-se o Programa Especial 

Cidades de Porte Médio – COM, em 1978. Ao lado de Natal, Petrolina e Juiz de 

Fora, a cidade foi das primeiras a serem contempladas com o Programa. No inicio 

daquele ano começam as negociações para a implantação: o Ministério do Interior, 

via Conselho de Desenvolvimento Urbano, com recursos do BIRD (70%), Banco 

Nacional de Habitação (10%) e Governo do Estado de Minas Gerais (20%), firma 

convênio com a Prefeitura de Montes Claros para a implantação, a fundo perdido, 

do programa, cuja gerência estadual ficaria com a Superintendência de Apoio aos 

Municípios, vinculadas à Secretaria de Estado e Planejamento (83). 

  Com o objetivo de conter o fluxo migratório e diminuir a pobreza urbana, 

pretendeu atuar em três áreas: geração de empregos no setor informal, infra-

estrutura urbana e administração (modernização administrativa da Prefeitura e 

administração do projeto). Ilustrando seu desempenho, vejamos alguns exemplos: 

para gerar emprego e renda para a população pobre, construiu a Central de 

Abastecimento do Norte de Minas – CEANORTE (regional da CEASA) que, como é 

sabido, não facilita a comercialização de produtos dos pequenos proprietários; em 

apoio ao microempresário. Facilitou o crédito para um número reduzido de 

microempresas. Construiu algumas creches, lavanderias comunitárias, centros 

sociais urbanos e pontes para estacionamento de carroças. Contemplando a infra-

estrutura urbana, fez a canalização e retificação incompletas do Córrego de Cintra, 

construiu alguns viadutos e calçou vias secundárias. Quanto à modernização 

administrativa, até 1985 não havia implantado o Plano de Cargos e Salários para 

os funcionários da Prefeitura (84). 
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  Um programa que apenas tangencia os problemas urbanos que buscou 

modificar, repassa à Prefeitura os custos de manutenção e funcionamento das 

obras/projetos. Somam-se ao dimensionamento duvidoso de suas metas, a 

lentidão, a ineficiência, a centralização burocrática da administração do projeto a 

nível municipal, estadual e federal. Citaremos apenas dois exemplos. 

  Como os recursos são vinculados às metas estabelecidas em projetos, 

na construção dos banheiros das creches faltou um determinado tipo de 

acabamento nos boxes, resultando em inundações constantes por um bom período 

de tempo, até que fossem solicitados recursos extras à administração central em 

Brasília (85). Entretanto, essa rigidez no controle da aplicação dos recursos não 

contribui para um melhor desempenho do projeto e torna vulnerável as articulações 

políticas: os custos foram determinados em cada um dos pequenos 

projetos/creches, lavanderias etc. e, com as mudanças políticas de 1982, foi refeito 

o quadro técnico. Passaram-se vários meses até que o novo grupo dominasse a 

condução do programa, o que provocou a defasagem nos custos e o conseqüente 

subdimensionamento de suas metas (86). 

  Como parte de um esforço planejador do Estado, o COM procura tratar 

de problemas sociais através da construção de obras físicas, que se decidem 

dentro das burocracias administrativas, alheias portanto à realidade onde 

pretendem intervir. Este programa parte de uma avaliação equivocada da relação 

entre o processo de urbanização brasileiro e o desempenho industrial na absorção 

de mão de obra. Como analisa Vilmar Faria (87), as intervenções propostas pelo 

governo federal para as cidades de porte médio são desdobramentos políticos de 

uma concepção sociológica incorreta: acredita-se que a urbanização do país se 

deu de forma concentrada, aliada a uma industrialização ineficiente quanto à oferta 

de empregos. Assim, seria necessário provocar o melhor desempenho dos centros 

urbanos médios para não concentrar a população nos grandes centros. O autor 
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conclui pelo caráter difuso desta urbanização e pela capacidade dinâmica do setor 

industrial em gerar empregos. Detecta movimentos migratórios pelo interior do país, 

que recaem em cidades médias industrializadas. As industrias estão espacialmente 

concentradas, o que não acontece com a urbanização.  

  Ou seja, o centro urbano de Montes Claros cresce efetivamente desde 

os anos 50, denotando a impossibilidade objetiva da permanência da população no 

meio rural. Chegam às indústrias na década seguinte, com uma oferta real de 

emprego, atraindo a população regional e, no fim dos anos 70, o governo federal 

resolve contemplar uma situação social urbana complicada com meia dúzia de 

creches ou lavanderias comunitárias e centros sociais para a prefeitura fazer 

reuniões com os beneficiários do programa, discutir seus problemas e promover a 

participação popular nos negócios públicos.  

  Absurdos à parte, a grande ação planejada do Estado, no que diz 

respeito às questões urbanas no Norte de Minas, serviu de fato de apoio financeiro 

à Prefeitura, de incentivo à sua modernização burocrática, e cuida de 

operacionalizar uma intenção política centralizadora. 

  Tentando atuar de maneira um pouco diferente, na área rural da região 

são implantados mais de dez projetos de desenvolvimento, negociados a partir da 

SUDENE. As instituições públicas proponentes têm uma maior presença na 

implementação destes projetos, o que não corresponde a uma ação planejada mais 

eficaz. Os órgãos do governo estadual atuam no cotidiano dos projetos como seus 

administradores, as agências federais decidem sobre os recursos financeiros (88) e 

o município acolhe os projetos.  

  Desde a segunda metade dos anos 70, estes programas formulam entre 

os seus objetivos a assistência aos pequenos e médios produtores rurais, mas 

suas ações alcançam quase sempre os grandes proprietários e as empresas rurais. 

Extenuando o Projeto Nordeste (1984), que a partir de um diagnóstico mais 
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elaborado pretendeu oferecer condições mais adequadas ao pequeno produtor 

rural, e ressalvando que em termos de produção agropecuária o nosso período de 

investigação não é capaz de julgar o alcance de suas intervenções, podemos 

afirmar que tais projetos dificilmente chegam a alterar as condições da economia 

rural regional (89). 

  Conforme o diagnóstico oficial (90), da ausência de planejamento 

resultaram obras e ações superpostas e desperdício de recursos financeiros, 

materiais e humanos, Sua administração é centralizada, fazendo com que as 

principais decisões sejam tomadas em Belo Horizonte, Recife ou Brasília (91). 

Passando por cima das lideranças regionais, essas iniciativas federais, ao que nos 

parece, deixam a caro da tecnocracia estadual a tarefa de envolver essas 

lideranças posteriormente. Mas, ao mesmo tempo, ao implantar infra-estrutura no 

setor agropecuário (92), o Estado age favoravelmente às elites tradicionais da 

região. 

  Ao nosso ver, o que os programas rurais têm de mais importante são as 

inovações de ordem política: eles introduzem formas populistas de se fazer política 

em área rural. Tendo como mecanismo estratégico de implantação a chamada 

ação comunitária (com exceção dos programas de irrigação que atendem as 

grandes propriedades), passa a envolver um número significativo de pequenos 

produtores, posseiros e trabalhadores sem terra na execução das propostas 

governamentais. A intermediação entre a população rural e o Estado é feita pelos 

técnicos, os burocratas do Estado, que na análise de Burstyn (1984) são os novos 

“coronéis” sem coronelismo (93). Na prática, diretores da EMATER ou SUDENOR 

estão ocupando o mesmo lugar político do antigo “coronel”, sem que seus próprios 

interesses sejam equacionados na formulação da política, das ações e decisões 

que estes burocratas veiculam. 
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  Esta ação comunitária, que é a organização dos beneficiários dos 

programas em núcleos operacionais, funciona aparentemente como uma faca de 

dois gumes, mas não é difícil de se perceber de que lado ela realmente corta: ao 

mesmo tempo em que promove a participação dos trabalhadores rurais, chamando-

os para discutir metas determinadas em outras esferas, significa também um 

poderoso ardil para a cooptação das possíveis formas de organização política dos 

trabalhadores (94). Assim, estes projetos geram formas modernas de política 

populista, quando à população é colocada a necessidade de se reunirem em suas 

associações comunitárias para receberem recursos do governo e suas 

reivindicações básicas passam a ser discutidas no âmbito dos projetos. Sindicatos 

como o de Janaúba e Varzelândia, que detinham uma certa representatividade, 

passam a ter o seu tempo tomado nas discussões das metas dos projetos; outros, 

especialmente assistencialistas, como os de Porteirinha e Pirapora, só facilitam a 

chamada cooptação política (95). 

  Ao qualificarmos de populista esse padrão de relacionamento, estamos 

fazendo menção ao fato de confundirem o direito de livre organização, passando a 

mobilização dos trabalhadores a ser feita em função do cumprimento das metas 

dos projetos. O poder público passa a ser visto como a salvação, a única fonte de 

recursos. 

  Para a vida urbana de Montes Claros, os reflexos dos problemas rurais 

dizem respeito à implantação do aparato burocrático e institucional, fazendo 

crescer um tipo específico de segmento social médio. A título de ilustração, em 

1985, para o centro urbano e não contando as associações profissionais, os 

sindicatos e as entidades de classe, as burocracias públicas e privadas, perfaziam 

um total de cinqüenta órgãos, dos quais quarenta e dois eram públicos (96). 

  Referimo-nos aqui às burocracias, dando o seu caráter operacional no 

processo de realização do poder das elites (97). Enquanto elemento cristalizador 
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de relações políticas e sociais faz parte da luta política que se dá no conjunto da 

sociedade, podendo ou não absorver novas forças e novos interesses. 

Reafirmamos o argumento weberiano da inevitabilidade das burocracias no mundo 

capitalista e da necessidade delas absorverem novas racionalidades advindas de 

novas forças políticas. O que nos interessas reter desta discussão é a dificuldade 

das estruturas burocráticas absorverem outros interesses alem daqueles situados 

nas esferas do poder político dominante e dos papéis que representam nos 

processos de mudanças sociais. 

  Na historia da modernização de Montes Claros, os programas de 

desenvolvimento e as demais instâncias burocráticas veiculadoras de mudanças 

viabilizaram o estilo de dominação pretendido pelas elites municipais. 

 

3.5 – CONCLUSÕES 

 

  Entre 1960 e 1985 o município se redefine. A sociedade está 

industrializada e os mecanismos políticos mais modernos legitimam a ordem 

autoritária e conservadora. As forças políticas se enfrentam em novas 

circunstâncias, 

  A industrialização, promovida pelos incentivos fiscais e os programs de 

desenvolvimento, é desajustada às condições locais e corresponde à integração da 

região ao capitalismo brasileiro. O setor agropecuário é relativamente desaquecido, 

mas continua como atividade de fundamental importância para a cidade e a região, 

enquanto o comercio se fortalece. 

  As mudanças trouxeram para o centro urbano de Montes Claros um 

grande contingente de migrantes de baixa renda que, em sua bagagem política e 

ideológica, carregam a tradição de participar da política através dos “coronéis”, e 
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que formam um exército de mão de obra sem qualificação. Enquanto isso, os 

setores médios burocratizados reafirmam um fazer político autoritário e 

conservador. 

  A industrialização e o aumento crescente de população pobre, num 

contexto de intensa migração, são conformadas bases políticas fluidas para uma 

elite dominante organizada e relativamente estável. Nesse sentido, a migração 

contribui para a manutenção do grupo de poder. 

  Do ponto de vista da administração, são aperfeiçoadas as formas de 

atuação do governo do Estado e do governo federal. Os órgãos estaduais atuam 

com mais intensidade no cotidiano da vida da cidade, o que só reforça os antigos 

compromissos entre a elite local e o governo do Estado. 

  Tanto as inovações no setor agropecuário quanto a implantação do pólo 

industrial reafirmam procedimentos políticos conservadores. 

  E de que maneira se dá o controle político desta nova cidade? É o que 

examinaremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

NOTAS AO CAPÍTULO 3 

 

(1) Marcel Burstyn, ob. cit., cap. III e conclusões. 
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CAPITULO 4 

NOVA CIDADE, VELHA POLÍTICA 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

  Aqui são discutidas as formas das articulações dos interesses políticos 

dominantes, a integração da política municipal às políticas centrais, as incursões do 

movimento popular no cenário político, o comportamento político partidário, as 

eleições e as administrações municipais, numa cidade industrializada. 
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Demonstramos que a modernização de Montes Claros baseou-se em 

procedimentos políticos tradicionais, reafirmando uma ordem social autoritária e 

conservadora, garantindo a não transformação do grupo de poder tradicional. 

 

4.2 – O Município no Golpe de 64 

 

  A articulação dos interesses dominantes locais responde pelo controle 

de uma sociedade mais diversificada e pela integração política do município e da 

região às movimentações que se processam a nível nacional.  

  Do final dos anos 50 até o golpe militar, o país passa por intensa 

movimentação política. De um lado, expandia-se a mobilização popular; de outro, 

vários setores do empresariado e parte das Forças Armadas tentavam conduzir um 

projeto político e econômico de classe, dado que nenhum desses  setores 

conseguia se colocar de maneira hegemônica no cenário político nacional, 

exercendo forte pressão sobre o poder executivo. Pairando sobre todos, o Estado 

Nacional Populista (1). 

  No projeto do bloco de poder que se formava em torno dos interesses 

multinacionais e associados, para o avanço do capitalismo monopolista, seria 

necessário tirar o controle de poder das mãos dos nacionalistas e populistas e 

sustar a crescente mobilização popular, através de um golpe militar. 

  Os interesses multinacionais e associados foram vocalizados através do 

IBAD e do IPES. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática foi formado no final dos 

anos 50 e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, em 1961. Constituído de 

militares e empresários (inclusive aqueles ligados aos setores agro-exportador), 

tinham como objetivo adequar o Estado ao novo bloco de poder. 
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  A integração dos grandes proprietários de terras ao projeto político dos 

demais setores dominantes, engajados na transformação da direção do Estado, se 

torna visível a partir de 1961, quando os proprietários são seduzidos pelo combate 

à reforma agrária proposta pelo Governo Goulart. Na leitura que faziam da política 

de reformas de bases que o Executivo tentava implantar, julgavam-na radical e 

uma séria ameaça às suas propriedades (2). Na verdade, seu conteúdo se voltava 

para a melhoria da produção agrícola, visando às propriedades de mais de 

quinhentos hectares e que estivessem sendo pouco ou mal aproveitadas; no 

entanto se constitui num forte fator de reação dos grandes produtores rurais, na 

medida em que propunha rever a inviolável estrutura fundiária. Apoiado pela ampla 

maioria que detinha no Congresso, o conservadorismo rural adere ao movimento 

de oposição ao governo central (3). 

  A arregimentação do setor latifundiário mineiro – analisada por Heloisa 

Starling (1986), como parte de uma pesquisa sobre o IPES-MG (4). Os grandes 

proprietários mineiros se sentem frontalmente ameaçados com a realização do I 

Congresso de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, realizado em Belo Horizonte, 

em 1961, pela defesa da imediata implantação de reforma agrária. Desde então, a 

oligarquia mineira passa a atuar diretamente no IPES-MG, como demonstra aquela 

autora. 

  Esta aliança foi de grande importância para a preparação do golpe em 

Minas. Significou o apoio de um setor tradicional da economia às grandes 

modificações propostas para todo o país, ainda que este significado não tenha sido 

explicitado para a oligarquia, que acreditava estar lutando pela defesa de suas 

propriedades e contra o comunismo. 

  O apoio se formalizou com a formação do Conselho das Classes 

Produtoras, que reunia a Federação das Associações Rurais de Minas Gerais – 

FAREM, a Sociedade Mineira de Agricultura – SMA, e a União das Associações 
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Cooperativas – UNAC. Com isto, os proprietários passam a contribuir também 

financeiramente para todo o movimento de oposição ao Governo Federal em Minas 

(5). 

  A região do Norte de Minas, onde dominava a pecuária de corte e 

culturas tratadas de maneira inadequada, era certamente área de interesse para a 

proposta de Goulart. Justificou-se assim a rápida inserção dos grandes produtores 

regionais ao movimento oposicionista. Entretanto, suas ações se voltavam para 

defesa de suas propriedades e ao repúdio ao comunismo, como dissemos acima. 

Eles se lançavam no processo de legitimação da campanha coordenada pelo 

complexo IPES/IBAD, sem a qual não se viabilizaria o golpe. Defendendo a Pátria e 

a Família, compunham o coro ideológico necessário à política que se armava. 

Vejamos parte de um depoimento sobre a preparação do golpe no município: 

 “A nível municipal, foi apreensão (...) aquela questão do decreto do Sr. João 

 Goulart, extinguindo as propriedades, cessando nos cartórios a venda e 

 negociações de escrituras de propriedades que distassem 8 km de ferrovias e 

 rodovias, o que intranqüilizou o país porque era um confisco. Ia confiscar estas 

 propriedades, pagar em títulos de 20 ou 30 anos, qual era a segurança que 

 tinha? (...) Montes Claros tem sua feição unicamente através da agropecuária, 

 do algodão. Ora, eles estão estabelecidos, desajudados e produzindo. Agora, 

 eles serem impedidos disso, para que outros aventureiros venham e depois 

 negociem especulações de terra... um problema muito sério este de Reforma 

 Agrária.” 

  A questão do pagamento de indenização através de títulos, contrariando 

a Constituição da época, que previa o pagamento em dinheiro, foi o tema central 

das discussões dentro do Congresso. Os interesses rurais e multinacionais se 

aliaram em defesa da definição constitucional como forma de barrar o projeto de 

Reforma Agrária. Continuando o depoimento: 
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 “Você vai extinguir a propriedade privada para que todos tenham o mesmo grau 

 de pobreza? Ou você não vai admitir que os donos da inteligência, da 

 capacidade, têm que conduzir, no modelo americano, mais democrático, o 

 direito de ir e vir? No caso do decreto do Sr. João Goulart isso foi uma revolta 

 imensa (...) A revolução de 64, nesse sentido, veio repor a ordem no país, 

 sujeita a demagogos, visionários que queriam cubanizar o Brasil (7).” 

  Além do aval ideológico ao movimento nacional, é interesse da elite 

motesclarense manter-se em posição hegemônica num projeto político 

patrimonialista – não só as terras têm donos, mas também a política, a organização 

do poder; a idéia da divisão poderá romper o encadeamento hierárquico e familiar 

de transmissão de terras e poder. A alusão ao liberalismo como ideal político traz 

em si a defesa e a crença no Parlamento como fórum de articulação e veiculação 

de interesses, e nesse momento histórico o Congresso Nacional é em sua maioria 

conservador e anti-reforma agrária. Percebe-se também que os possíveis futuros 

beneficiários com a redistribuição de terras, os trabalhadores rurais espalhados 

pela região, são alijados deste processo, considerados aventureiros, estranhos à 

questão desta reforma. Até a possibilidade de aumento da produtividade agrícola é 

posta de lado, quando a prioridade é a manutenção da base de poder. Aqueles que 

têm capacidade de acumular, quando uma das principais fontes de riqueza é a 

terra, numa estrutura fundiária extremamente concentrada, são os mesmos 

considerados aptos à condução do jogo político. 

  O apoio dos setores médios e a articulação parlamentar foram, sem 

duvida, elementos de fundamental importância a gestação e legitimação do golpe 

militar, e levados a cabo não só nos centros de poder, mas também em vários 

pontos do interior do país. 

  Na preparação do golpe, além do apoio dos governadores estaduais e 

municipais, a coordenação da campanha forjou também a participação dos 
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movimentos femininos. Solange Simões (1985), analisando o papel das mulheres 

no golpe de 64 (8), afirma que sob a aparência de um movimento espontâneo de 

apoio à campanha, os setores médios foram instrumentos de mobilização para 

legitimar o golpe, considerando que “as classes médias também se deixaram 

instrumentalizar incorporando o discurso ideológico das elites que apelavam à 

família, a Deus e à pátria” (9). Estes movimentos tiveram o seu ponto alto na 

realização das Marchas da Família com Deus pela Liberdade, nas principais 

cidades do país, entre março e maio daquele ano. Como esposas de empresários e 

militares ligados ao complexo IPES/IBAD, fizeram a linha de frente daquilo que se 

convencionou chamar de “participação da classe média no movimento de 64”, mas 

na verdade não foi uma atuação enquanto classe média, e sim uma 

instrumentalização de alguns de seus  interesses. 

  Os setores médios de Montes Claros se engajaram neste conflito, 

principalmente através do movimento estudantil, que se desenvolveu em duas 

direções: um grupo mais à esquerda, apoiado pela Ação Católica mineira, cujo 

centro de atividades era o Diretório Estudantil de Montes Claros – DEMC; o outro, 

um núcleo político de direita organizado em torno da Frente Estudantil 

Anticomunista – FEAC, que teve como um de seus dirigentes Antonio Pires Ramos 

(10). 

  A nível de Congresso Nacional, formou-se a Ação Democrática 

Parlamentar – ADP, como núcleo de oposição ao executivo federal, sob a direção 

do IBAD, que atuava financiando campanhas eleitorais em troca de apoio político. 

Teófilo Ribeiro Pires (PR), o deputado federal mais votado em Montes Claros nas 

eleições de 1962, consta da relação de parlamentares, cujas campanhas eleitorais 

receberam recursos da rede IBAD/ADEP/ADP. A Ação Democrática Popular – 

ADEP – tinha o fim especifico de financiar eleições e era vinculada à Central de 

Informações norte-americana, a CIA (11). 
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  Ainda em 1962, como desdobramento da ação política do IPES-MG e 

através da FAREM, os grupos dominantes locais promovem a concentração 

ruralista (12). A seguir um depoimento de um de seus organizadores: 

 “O João Goulart pregava uma reforma agrária que tinha à frente o Sr. Leonel 

 Brizola, e todo mundo sabe que os fazendeiros se insurgiram contra a reforma 

 agrária aqui. Nós fizemos uma reunião onde colocamos, no cinema, mais de 

 600 fazendeiros, para discutir e nos opor a esta reforma agrária que estava 

 sendo feita sem comando, como se fosse para tomar as coisas de quem tinha 

 as coisas, e não distribuir aquilo que deveria ser distribuído. Não aconteceu 

 muita coisa, depois o João Goulart caiu.” (13) 

  O poder de mobilização da elite local é grande e seu maior inimigo são 

as propostas “comunistas” do Executivo, de suporte petebista. Assim, a vitória do 

golpe foi assumida com tranqüilidade, mesmo porque há o reconhecimento de que 

o país estava sem comando, numa negação explícita do Governo Goulart e das 

reivindicações populares. 

  E como ficava o governo do Estado diante da trama do golpe? Enquanto 

os militares e empresários compunham uma das principais forças golpistas, ao lado 

dos mesmos setores cariocas e paulistas, o governo de Minas, embora tenha 

aparecido publicamente como o articulador do golpe, sequer se filiou ao IPES. Na 

análise de Starling (1986), ele se manteve informado das ações do IPES/IBAD 

mas, em nome de suas aspirações pessoais de chegar à Presidência da República, 

não se posicionou durante esta preparação, apesar de ter sido ele e Mourão Filho 

os responsáveis por desencadear a ação militar. Tanto não queria se comprometer 

com o governo central quanto cuidou de manter as alianças políticas pelo interior 

do Estado, fortalecendo algumas, iniciando outras (14). 
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  No caso de Montes Claros, Magalhães Pinto se fortaleceu. É comum o 

reconhecimento, entre as autoridades locais, de que sua gestão no governo do 

Estado foi benéfica para a região, principalmente no final do mandato (15). 

  Em 1962, ao participar do encerramento da Exposição Agropecuária e 

Industrial local, assina, entre outros, os seguintes decretos: elaboração de plano 

para implantação de frigorífico; criação de uma comissão para planejar a cidade 

industrial; compra de reprodutores pela CAMIG e Secretaria de Agricultura; 

construção de uma sede do 10° Batalhão de Infantaria; instalação de destacamento 

de Corpo de Bombeiros; criação da delegacia de trânsito; e ainda assina convênio 

com a SUDENE para a execução de serviços de calçamento, água e esgoto e 

sanciona a lei que cria a Universidade Norte-Mineira (16). 

  O claro favorecimento da elite local pelo Governo do Estado, neste 

momento de crise, se deu em três níveis: no plano econômico, incentiva a pecuária 

e cria infra-estrutura industrial; em termos de segurança pública, oferece 

instrumentos para garantir a ordem e, ao mesmo tempo, a eficácia de uma ação 

militar, já que Montes Claros pode ser saída do Centro-Oeste para o mar e 

importante ligação entre o Nordeste e o Sul do país; a nível administrativo, colabora 

com os serviços básicos para o município, auxiliando a Prefeitura no desempenho 

de suas funções. Nesse sentido, é relevante a primeira participação financeira da 

SUDENE na cidade quando, em convênio, com capitais privados locais, funda a 

Companhia de Águas e Esgotos de Montes Claros – CAEMC (17). Este fato reforça 

nosso argumento de que a chegada da SUDENE não passou por cima das 

lideranças locais. 

  O decreto de criação de Universidades não saiu do papel. O governo do 

Estado pediu às lideranças locais que arrecadassem fundos por esta criação (18). 

O ensino universitário se implanta graças a Fundação Educacional Luiz de Paula, 

que apoiou a iniciativa de algumas professoras, criando a Faculdade de Filosofia e, 
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em seguida, a de Direito. A FUNM se ergue a partir destas duas escolas, criadas 

pela iniciativa privada local (19). 

  Uma outra iniciativa Estadual de grande ressonância no município  foi a 

estadualização do Conservatório de Música, o acervo cultural da cidade, que trata 

do registro e do repasse de sua memória (20). Esta é uma outra instituição criada 

pelas forças políticas locais, e que se desenvolve a partir da contribuição do 

Governo do Estado. 

  Neste mesmo sentido, temos o destacamento do Corpo de Bombeiros, 

que neste momento se integra à Policia Militar do Estado, mas “que nasceu de uma 

corporação de voluntários, criada pela Associação Comercial e Industrial de Montes 

Claros”. (21). 

  O interesse do Governo do Estado pela região passa pela nicorporação 

desta à sua economia. Assim, em 1961 foi elaborado o Plano de Colonização e 

Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais – PCRAMG, que procurava assentar, 

através da venda de terras, 4.000 agricultores de todo o Estado para 

desenvolverem a criação de gado, apoiados em inovações técnicas. A notícia se 

espalha como doação de terras, causa em certo reboliço, mas as entidades dos 

grandes proprietários acusam o Plano de se assemelhar às propostas das ligas 

camponesas e sindicatos de trabalhadores rurais. A região do Jaíba, como parte do 

Plano, desperta o interesse de investidores pela infra-estrutura que o Governo do 

Estado promete implantar. Mas, diante das pressões, Magalhães Pinto recua em eu 

projeto e promete fomentar o progresso regional (22). 

  De todos os compromissos firmados entre as elites do município e do 

estado nessa época, certamente os de maior alcance político foram a criação do 

frigorífico e as do 10° Batalhão de Policia Militar. A primeira, já analisada 

anteriormente, demonstrou como os pecuaristas tiveram seus interesses 

respeitados no projeto industrializante do Governo do Estado. O 10° B.I. teve um 
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papel importante na implementação das medidas golpistas na cidade, em 1964. O 

entrevistado que depõe a seguir foi condecorado com a Medalha da Inconfidência 

pelo Magalhães Pinto: 

 “Houve a revolução (...) eu me empenhei; participei dela não só como soldado, 

 mas como cidadão, achando-a mais que conveniente para o momento histórico 

 que vivíamos (...)O Partido Comunista estava empolgando o poder. Havia uma 

 bolchevização do país, cuja torre de comando estava no Palácio do Planalto. 

 Fazíamos feito avestruz, víamos esta gente manobrando, dando as cartas, 

 querendo uma implantação de medidas bolchevizadoras no campo e na cidade 

 e nós não sabíamos se os postulados da propriedade privada seriam 

 preservados ou não. Havia uma insegurança geral. De par com isto, gente 

 despreparada, agressiva. O 10° Batalhão, integrado na Policia Militar do 

 Estado, era um componente de um todo, a organização revolucionária. No dia 

 certo, sob o meu comando, partiu daqui uma tropa de 800 homens, rumo à 

 capital da República. Aqui em Montes Claros, a PSI, formada de lideres locais 

 poderosos, criou uma milícia revolucionária para debelar qualquer veleidade 

 anti-revolucionária que surgisse aqui. E o 10° partiu daqui, integrou-se às tropas 

 do General Vale em Maracatu, e nós tivemos a honra do 10° Batalhão de 

 Montes Claros ser a vanguarda das tropas que ocuparam a capital da 

 República.”(23) 

  A avestruz é um animal de asas atrofiadas e que não enxerga as coisas 

desagradáveis que acontecem à sua volta. Portanto, os empresários e militares do 

Montes Claros tinham conhecimento da organização do golpe militar e consciência 

de que estavam lutando contra o comunismo e a reforma agrária. Foi em nome 

destas bandeiras que jagunços e policias saíram caçando comunistas pelo Norte 

de Minas, antes, durante e depois do golpe, quando na verdade estavam dado 

cobertura armada à expulsão de posseiros e pequenos produtores rurais. Disto 
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resultaram ampliações fraudulentas de grandes propriedades rurais na região. Um 

bom exemplo é o conflito de Cachoeirinha, analisado por Sonia Nicolau dos Santos 

(1984), onde inclusive se evidencia a participação deste mesmo “coronel”, 

orgulhoso de ter participado da ação armada contra o comunismo; só que em 

Cachoeirinha ele foi advogado dos fazendeiros interessados nas terras (24). 

  A organização do poder no Norte de Minas inibe, pelo autoritarismo 

oligárquico, ou manipula, pela política de “coronéis” e lideranças populistas, a 

expressão dos interesses populares. Desta forma, os obstáculos político-estruturais 

à articulação destes interesses só puderam ser superados nos movimentos de 

ocupação de terras, que se alastram pela região desde os anos 50 (25). 

  Mesmo assim, a ocupação de terras não se dá através de um projeto 

político cujo objetivo seja se contrapor aos grandes proprietários – é movida pela 

fome, pela necessidade de produzir alimentos. Os únicos casos, verificados na 

região, em que a necessidade de se ocupar terras como solução para 

sobrevivência está aliada a algum interesse de grupo ocorreram em Cachoeirinha 

(onde a maioria dos grandes proprietários é de cidadãos montesclarenses) e em 

relação à tribo Xacriabá, no município de Itacarambi. Estes, embora tenham uma 

tradição de grupo que os especifica cultural e politicamente, pelas heranças negras 

e indígenas e por lutas políticas próximas, ainda não conquistaram recursos 

políticos suficientes para fazerem valer seus interesses (26). 

  Na área urbana de Montes Claros, os anos 60 foram palco do início da 

organização estudantil. Mesmo com a atuação restrita a um pequeno grupo, não 

deixaram de se embalar pelo canto nacional reformista. Desenvolveram um 

trabalho assistencialista com algumas incursões pelos bairros mais pobres; e 

sofreram vários tipos de repressão durante todo o período (esta questão estará 

melhor analisada no item 4.4). 
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  Dessa forma o governo Goulart suscitou uma dupla ameaça às classes 

dominantes locais. Ao mesmo tempo que a organização popular põe em xeque 

seus interesses políticos, o direito inviolável de propriedade poderia ser ferido. 

Assim, qualificava de “comunismo” a emergência política dos trabalhadores (27). 

Entretanto, quanto a 1964, não foram identificados os elementos que indicassem o 

conhecimento do Projeto político maior de articulação dos interesses multinacionais 

e associados, que passaram a prevalecer no Estado brasileiro desde o começo de 

abril daquele ano. 

  Ao final daquele mês, a Câmara Municipal de Montes Claros publica, em 

jornal local, sua satisfação pelo sucesso da “campanha libertadora de nossa pátria” 

(28). 

  Integrada à nova ordem política, a elite local age de acordo com os 

setores dominantes do Estado de Minas, através da ação política de militares e 

empresários, garantindo-se política e economicamente, amarrando seus próprios 

interesses, reforçando os velhos compromissos entre o governo do Estado, com o 

município, e o governo federal através de seus parlamentares. Dessa forma, 

assegura os recursos necessários à sua manutenção enquanto grupo hegemônico 

local. 

  Este grupo termina os anos sessenta com a incorporação de um novo 

setor, os novos industriais. A novidade se deve mais ao tipo de atividade 

econômica – a indústria – que se incorpora à referência do grupo de poder, uma 

vez que, como vimos anteriormente, parte dos novos empresários são antigos 

fazendeiros. Mas sua composição básica continua a ser de grandes fazendeiros e 

grandes comerciantes. 

  Como prêmio, é instalada a linha de transmissão de energia elétrica da 

Usina de Três Marias (1965), com a interferência o jornalista José Carlos de Lima, 

aquele que intercedeu pela SUDENE para a região e que, após 1964, passou a 
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atuar junto ao Congresso Nacional, como colaborado do deputado mineiro José 

Bonifácio de Andrada (UDN) (29). 

  A elite montesclarense, agora constituída de grandes fazendeiros, 

grandes comerciantes e novos industriais, vive, neste período histórico crítico, a 

intensificação de suas relações com o grupo dirigente do Estado de Minas Gerais, 

ao mesmo tempo que garante sua posição de classe, ao se confrontar com os 

opositores locais e regionais que, desde então, se configuram em oposição não 

desprezível, como força política, ainda que embrionária – são o núcleo de esquerda 

saído das classes medias e localizado em Montes Claros, e o acirramento dos 

conflitos de terras a nível regional. 

  O poder local irá se lançar numa campanha de aprimoramento de suas 

formas de controle e dominação. 

 

4.3 – Os Partidos e as eleições de 1962 a 1982 

 

  Diante da expansão do aparato burocrático (público e privado) e da 

consolidação do clientelismo como um mecanismo regulador da participação 

política, Montes Claros rompe os anos sessenta referendando a política partidária 

mineira. Não apenas em nome do compromisso entre a elite local e estadual, mas 

também como uma forma de efetivar a participação do município no processo de 

concentração de poder no Brasil.  

  Várias análises do sistema partidário brasileiro demonstram a 

funcionalidade dos partidos neste processo de concentração de poder, quer pelos 

seus mecanismos de funcionamento interno, quer por suas relações com as 

demais instituições políticas (30). Entre as várias questões colocadas por este 

debate, destacamos aquela que se refere à importância dos partidos como canais 
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de interesses políticos dominantes, que atuam via clientelismo e, portanto, são 

desagregadores dos interesses do conjunto da sociedade civil. Interessa-nos 

também compreender os partidos como um lugar político que se confronta com 

uma crescente burocratização da sociedade. 

  As burocracias que proliferam em Montes Claros desde os anos 

sessenta, ao mesmo tempo que são instâncias de organização dos interesses 

dominantes, significam, oportunidades de associação de interesses para o conjunto 

da sociedade civil. Assim, os partidos não representam de forma autônoma estes 

interesses, mas funcionam no momento das eleições (31). Penetra todo este 

processo a política de clientela como outro elemento desagregador. 

  Esta dupla característica de desagregar interesse sociais e de conduzir 

para dentro do governo os interesses políticos dominantes são as duas tendências 

básicas do desenvolvimento do sistema partidário brasileiro recente, como 

observou Maria do Carmo Campello de Souza (32). 

  E o município de Montes Claros corrobora esta tendência. De um lado, 

as entidades civis são canais prioritários de arregimentação de interesses; de outro, 

até 1982, predominam os interesses de elite tradicional na composição do sistema 

partidário local. O Movimento Democrático Brasileiro s mantém com um percentual 

de votação inferior a 30% entre 1966 e 1978, e ainda assim representa uma 

oposição conservadora; seus dois deputados mais votados não mantêm vínculos 

com o movimento popular e sua prática política não se distingue daquela 

desenvolvida pelo partido da situação. A partir de então, com a ascensão do MDB, 

os interesses dominantes não se representam apenas em partidos que acolhem os 

interesses da elite tradicional e a oposição de desloca para o Partido dos 

Trabalhadores. 

  Dentro dos limites do situacionismo em relação ao Governo do Estado, 

do clientelismo e da perda relativa da capacidade de arregimentação de interesses 
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para o conjunto da sociedade civil é que serão analisados os partidos políticos em 

Montes Claros. 

  A política partidária local, que até a primeira metade dos anos 50 foi 

dominada pelo PR e pelo PDS, a partir de então começa a contar com uma outra 

força partidária, o PTB, enquanto a UDN mantém sua modesta participação. 

  O compromisso entre o Governo do Estado e o Município pode ser 

compreendido se tomarmos o PR como o parceiro regional e o PSD, ambos 

traduzindo interesses oligárquicos menos urbanizados. O importante é que o 

compromisso se mantenha, através da aliança da elite local, com alguma facção do 

grupo de poder estadual. 

  As eleições de 1962 confirmam para um todo o Estado de Minas Gerais 

a supremacia da UDN e do PSD, revelando ainda o PTB e o PR como legendas 

partidárias importantes. 

  Nesta eleição, a novidade em Montes Claros é a ascensão de uma 

ideologia populista trabalhista, com significativas votações do PTB e do Partido 

Social Progressista (ver anexo B). A coligação PTB-PSP-PL  obtém a maior 

votação para Câmara Federal do município . 

  Entre seus candidatos mais votados estão João Luiz de Almeida, para a 

Assembléia Legislativa ( professor e empresário do ensino secundário) e Múcio 

Ataíde, para Câmara Federal (construtor e de família tradicional). Ambas lideranças 

urbanas e de classe média alta. 

  Mas o PR ainda é o partido mais importante, pois num momento em que 

as coligações arrebatam votos, ele obtém, em separado, 31% dos votos para a 

Assembléia Legislativa e 37,4% para a Câmara Federal, sendo desta legenda os 

deputados mais votados na cidade: Artur Fagundes de Oliveira e Teófilo Pires, 

respectivamente. 
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  O PSD garante a posição de segundo mais votado, com 27,7% dos 

votos municipais para a Assembléia Legislativa, e fic com apenas 10,5% para a 

Câmara Federal, contrariando sua posição estadual, quando o partido obteve a 

maior votação para deputado federal. Um fator decisivo nesta inversão foi a 

escassez de nomes com respaldo político local, e ainda assim a força do PSD se 

faz presente, quando apenas um deputado estadual montesclarense, de Aguiar, se 

elege nesta legenda, com quase três mil votos, sendo que 55,1% dos votos obtidos 

por este deputado, em todo o Estado, vieram de Montes Claros (anexo B). 

  A UDN obteve 9,3% dos votos para deputados estaduais e 12,4% para 

deputados federais. O nome local que puxa votos para esta legenda é do 

comerciante Euler de Araújo Lafetá. O outro nome votado nesta legenda, com mais 

de 500 votos, foi Oscar Dias Correa, deputado federal e jurista em Belo Horizonte. 

  Mas é o PSD que fica com 40% das cadeiras da Câmara Municipal 

contra 33,3% do PR. Aqui também o trabalhismo penetrou, fazendo um vereador 

(João Luiz de Almeida Filho) (anexo A). 

  Na eleição seguinte ocorre um fato novo: a formação de um partido 

político constituído, em sua maioria, de setores da classe média urbana, sendo um 

destes grupos com uma orientação ideológica mais à esquerda: o Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB (34). Se a nível estadual este partido nasce da 

junção do PTB com o OS, com posteriores adesões de parte da UDN e de setores 

da esquerda (35), em Montes Claros se forma basicamente de políticos , com 

exceção de Mário Genival Tourinho e José Guimarães, que haviam participado do 

PTB (36). 
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TABELA 11. MONTES CLAROS: PERCENTUAL PARTIDÁRIO (POR ANO ELEITORAL) PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CÂMARA FEDERAL (*) 

 1962 (1) 1966 1970 1974 1978 1982

A.L. C.F. A.L. C.F. A.L. C.F. A.L. C.F. A.L. C.F. A.L. C.F. 

PR 31 37,4           

MTR  0,2           

PSD 27,7 10,5           

PTB 11,3            

PTB-PSB-PL  39,4           

PSP 9,5            

UDN 9,3 12,4           

PC-MTR 6,6            

MDB   22,4(2) 20,7(2) 3,7(3) 14,2(2) 34,2 31,7 28,3 27,9   

ARENA   77,6(2) 79,2(2) 96,3(2) 85,7(2) 65,8 68,3 71,7 72,1   

PMDB           61,5 60 

PDS           37,5 38,2 

PT           0,7 0,7 

PDT           0,3 0,2 

  Fonte: Primária TRE-MG, Diretoria de Estatística 
 
  (*) Percentual em relação ao total de votos partidários 
  (1) O critério para a seleção dos partidos foi obter mais de 5% do total de votos válidos 
  (2) Inclusive votos na legenda 
  (3) Neste caso, não constam os votos na legenda 

 



 

  Uma das características do bipartidarismo, imposto nacionalmente em 

1965, foi possibilitar a reunião sob a mesma legenda, Aliança Renovadora Nacional 

– ARENA, dos mais fervorosos defensores dos interesses oligárquicos, reunindo 

todo o PR, grande parte da UDN e do PSD e parte do PTB (37). E esta composição 

se repete no município (38). 

  Em 1966, os montesclarense destinam 22,4% dos votos partidários para 

a Assembléia Legislativa ao MDB, e 77,6% para a ARENA. Esta grande diferença 

entre as siglas partidárias é, de certa forma, atenuada pela eleição dos deputados: 

na esfera estadual, os dois mais votados foram Humberto Guimarães Souto 

(ARENA, 5.039 votos) e Mário Genival Tourinho ( MDB, 2.295 votos) (anexo B). 

Para a Câmara Federal, a ARENA avançou mais um pouco, garantindo uma 

diferença a seu favor de 58,5% de votos. Estão entre os deputados federais mais 

votados os empresários Luiz de Paula Ferreira (ARENA, 3.677 votos), Edgard 

Martins Pereira (ARENA, 3.334 votos), Teófilo Pires (ARENA, 2.010 votos) e João 

Herculino de Souza Lopes (MDB, 1.211 votos). Este ultimo, vale ressaltar, era na 

época empresário do ensino em Sete Lagoas, amigo pessoal de João Goulart e, 

portanto, com base eleitoral fora do norte de Minas (39). Temos assim, o MDB local 

recorrendo a figuras políticas extra-regionais, fato não verificado para a ARENA, e 

acentuando sua vertente petebista. Paralelamente a ARENA responde de forma 

mais efetiva aos interesses industriais e à liderança política tradicional. 

  Quanto à Câmara Municipal, a ARENA, neste ano obtém a grande 

maioria dos votos (73,5% ), como vemos no quadro a seguir: 

 

 

 



 122

TABELA 12. COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS (1962-1982) 

ANO Prefeito Câmara Distribuição de %   (Porcent.) 

1962 PL PSD 06 40 

PR 05 33,3 

MTR 01 6,75 

UDN 03 20 

1966 ARENA ARENA 11 73,5 

MDB 04 26,5 

1970 ARENA II ARENA II 07 46,7 

ARENA I 05 33,3 

MDB 03 20 

1972 ARENA I ARENA 12 80 

MDB 03 20 

1976 ARENA I ARENA 11 73,5 

MDB 04 26,5 

1982 PMDB PMDB 10 58,8 

ARENA 07 41,2 

Fonte: Anexo A 

 

  Como vemos, a industrialização, como parte do projeto político das 

classes dominantes local e estadual, aliada à redução das opções das siglas 

partidárias no período, contribui decisivamente para a concentração de poder e 

recursos políticos na ARENA, o que se desdobra em fortalecimento do poder 

dominante local, dando um caráter de eficiência a esta dominação e facilitando sua 

penetração no conjunto da sociedade civil. 

  Neste sentido, temos o lançamento de candidaturas populares pela 

ARENA em 1970, para o pleito de vereadores. É o caso da eleição do vereador 

Deoswaldo Pena e de outros pequenos proprietários rurais (40). 

  Para a Câmara Federal, a ARENA apresenta 71% a mais de votos sobre 

o MDB, e para a Assembléia Legislativa 92,6%. 
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  Apesar da nova disposição constitucional, que exige uma outra eleição 

para as Prefeituras em 1972, o poderio da ARENA não se altera: controla 80% das 

cadeiras da Câmara Municipal (Tabela 12), e ainda controla a Prefeitura, até a 

reforma partidária de 1979 (41). 

  Na eleição para o Legislativo local, em 1976, o MDB aumenta o número 

de votos, mas a ARENA assegura mais de 70% dos vereadores (Tabela 12). 

  As eleições estaduais e federais de 1974, conhecidas nacionalmente 

como as da vitória da oposição, estimulam o crescimento do partido nestes dois 

níveis. O MDB local, saindo de uma derrota em 1970, quando não atingiu 15% da 

votação partidária e não elegeu candidatos, se auxilia daquele clima de 

crescimento e lança nomes já conhecidos na legenda, como Genival Tourinho e 

Pedro Narciso. Este último havia sido muito bem votado nas três últimas eleições 

para a Câmara Municipal (anexo A), ultrapassando dois mil votos em 1972. Assim, 

em 1974, Tourinho se torna o segundo candidato a deputado estadual mais votado 

no município, e Narciso leva para a legenda, na Câmara Federal, mais de oito mil 

votos (anexo B). 

  Já a ARENA possui um número maior de nomes e, em 1970, elegeu 

Moacir Lopes, Humberto Souto e Artur Fagundes para a Assembléia Legislativa, e 

para a Câmara Federal – os empresários Luiz de Paula Ferreira e Edgard Martins 

Pereira. Em 1974, este partido apresenta Pedro Santos, com mais de dez mil votos, 

para a Câmara Federal, e Antonio Soares Dias, com 6.648 votos (anexo B) para a 

Assembléia. 

  Quanto ás origens sócio-econômicas dos deputados eleitos, os arenistas 

estão ligados à industria tradicional e/ou à agropecuária, enquanto os emedebistas 

poderiam se caracterizar como fazendeiros médios, mas também como políticos 

profissionais de classe média alta. 
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  Em certo sentido, os deputados dos diferentes partidos se comportam de 

maneira semelhante: claramente identificável é a forma de relação que mantém 

com seus eleitores-clientes, uma relação que se pauta por uma ideologia 

assistencialista. Um bom exemplo é o caso dos Vicentinos (ver item 2.3): políticos 

de ambos os partidos freqüentem a entidade, e alguns chegam a fazer parte de sua 

direção. Em 1980, Humberto Souto interferiu junto ao Ministro Mário Andreazza 

para a instalação de um poço tubular na Creche de Vila Oliveira, administrada 

pelos Vicentinos (42). 

  É também uma iniciativa de pessoas ligadas à ARENA a implantação do 

Grupo Regional de Integração Social – GREIS, em 1972. Numa ação conjunta de 

várias instituições, como a Secretaria de Estado do Trabalho, a Prefeitura, o Lions 

Club, a SUDENE, a Associação de Crédito e Assistência Rural – ACAR, entre 

outras, é criado o GREIS para prestar assistência social à região do Norte de 

Minas. Isto significava comercializar os produtos dos artesãos regionais, fundar 

associações de bairros e clubes de mães (43). 

  Poços tubulares, Associações de Bairros e clubes de mães, 

seguramente, revertem em mecanismos legitimadores para as ações da ARENA, já 

que ela detém a máquina pública local. Nas eleições de 1976 para a Câmara 

Municipal, a ARENA elege onze dos quinze vereadores, enquanto o MDB soma 

mais uma cadeira na Câmara, em relação à legislatura anterior, ficando com quatro 

vereadores (Tabela 12). 

  Ao se aproximar o final dos anos 70, o MDB local acolhe um outro grupo 

de políticos novos vindos de outras regiões do Estado, e que viria posteriormente a 

ter uma atuação destacada dentro do partido: são profissionais liberais, 

especialmente do setor de saúde, mais intelectualizados e que engrossam, com 

qualidade, sua facção mais à esquerda. Este grupo mantém um estreito contato 

com a população de baixa renda da região, através dos trabalhos comunitários 
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desenvolvidos nos postos de saúde, espalhados por vários municípios e na 

prefeitura de Montes Claros (44). 

  Dentro do município, esse MDB em crescimento disputa com a 

penetração popular da ARENA, que tinha a seu favor o controle da Prefeitura e, 

portanto, maior facilidade para desenvolver suas bases eleitorais, tanto na área 

urbana quanto na rural. Somam-se a isto as reminiscências coronelistas do estilo 

mais tradicional, que até os anos 70 podem ser atribuídas a políticos como Manoel 

José de Souza e aos seguidores de Hideberto Alves de Freitas, conhecidos 

respectivamente por Neco Santa Maria e Deba. Ambos lideranças políticas do PSD 

na década de 50, que ainda controlam nas décadas seguintes uma razoável soma 

de votos para a ARENA e, posteriormente, para o PDS, nas áreas de abrangência 

de suas propriedades rurais, dentro do município (45). 

  Nas eleições de 1978, a ARENA obtém mais de 70% dos votos 

destinados a partidos no município. São novamente expressivas as votações de 

Pedro Santos (estadual, 10.838 votos), Moacir Lopes ( federal, 10.018 votos) e 

Antonio Soares Dias (federal, 9.209 votos). 

  Já o MDB continua com a votação polarizada: como deputado estadual, 

Pedro Narciso com 9.282 votos e, como deputado federal, Mário Genival Tourinho 

com 9.687 votos. Ambos pertencem a famílias que freqüentam os grupos sociais 

mais tradicionais, não têm vínculos imediatos com a industrialização e alcançam a 

vida publica a partir da segunda metade dos anos 60 (Narciso como vereador e 

Tourinho como deputado). 

  Verificamos assim que as mudanças no perfil sócio-econômico da 

cidade e a estrutura político-partidária criaram mecanismos de fortalecimento do 

grupo de poder local mas, ao mesmo tempo propiciaram o surgimento de 

lideranças periféricas em relação à elite local, como Narciso e Tourinho. 
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  Estes deputados emedebistas são políticos conservadores e possuem 

estilos distintos. As origens petebistas de Genival Tourinho lhe asseguram 

ascendência sobre um setor da classe trabalhadora, mas suas bases eleitorais não 

se concentram em Montes Claros – após a relativa penetração da ideologia 

trabalhista, como vimos anteriormente, este deputado chega à Assembléia 

Legislativa com 38,6% de seus votos vindos de Montes Claros; em 1974, para o 

esmo cargo, esta percentagem é de 16%; nas eleições seguintes sobe para 21% 

(anexo B). Quanto a Pedro Narciso, esta já apresenta bases eleitorais locais mais 

ampliadas: em 1974, 45,5% de seus votos para deputado federal saíram de Montes 

Claros; quando se elege deputado estadual, em 1978, esta percentagem é de 

40,5%; e, como deputado estadual, nas eleições seguintes, os votos 

montesclarense correspondem a 26% do total de sua votação. Desta maneira, 

entendemos Pedro Narciso como uma liderança político-partidária mais 

representativa do MDB local, no período. 

  O MDB local se apresenta, então, como o partido que agrega aquele 

núcleo de esquerda de classe média que lhe deu origem, sendo também um 

partido de lideranças conservadoras, que conseguem uma razoável resposta do 

eleitorado. Em termos de penetração popular, este partido se torna um pouco mais 

eficiente quando seu vereador eleito em 1976, Luiz Tadeu Leite, advogado e 

radialista, inicia um programa de rádio de muita audiência, ” Boca no Trombone”. 

  O rearranjo partidário do começo dos anos 80 desarticula 

temporariamente o grupo político formado em torno da sigla do MDB, quando 

Genival Tourinho vai para o Partido Democrático Trabalhista – PDT e Pedro 

Narciso se filia ao Partido Popular – PP ( anexo W). 

  Baseando-nos nas informações do Cartório Eleitoral de Montes Claros 

(anexo P), poderíamos caracterizar os novos partidos que se formaram da seguinte 

maneira: o Partido Democrático Social, PDS, concentra grandes empresários, 
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grandes comerciantes, pecuaristas e médicos-fazendeiros. O Partido do Movimento  

Democrático Brasileiro, PMDB, ainda que agregue médicos de renome local, como 

Mário Ribeiro da Silveira e Athos Avelino Pereira, é, em sua maioria, expressão da 

classe média montesclarense, concentrando professores, comerciantes e 

profissionais liberais. É também o partido de alguns sindicalistas, como José Paulo 

Ferreira Gomes ( Sindicato dos Metalúrgicos) e presidentes de associações de 

bairros, como Osmar Pereira da Silva ( Associação dos Amigos do Bairro 

Maracanã). 

  Entre os partidos menores, verificamos várias distinções. O Partido 

Popular reúne lideranças tradicionais, como Geraldo Correa Machado, vários 

médicos e grandes comerciantes. O PTB, vários tipos de profissionais liberais. O 

PDT, médicos e advogados de maior poder aquisitivo. O Partido dos Trabalhadores 

se forma a partir de jornalistas e comerciários. Confirmando as análises do sistema 

partidário brasileiro, em Montes Claros os partidos políticos não correspondem às 

clivagens de classe da sociedade local (46). 

  As eleições de 1982, como parte do processo de projeção da oposição 

conservadora em todo país, acrescida das divergências internas do PDS local, 

deram a vitória ao PMDB,  que obteve mais de 60% dos votos para a Assembléia 

Legislativa e para a Câmara Federal. Seus deputados mais votados no município 

foram José da Conceição Santos ( estadual, 24.230 votos) e Manoel da Silva Costa 

Júnior (federal, 19.830 votos). Apenas o primeiro tem bases eleitorais no município, 

onde obteve 73% dos seus votos; esta percentagem para Manoel Costa 

corresponde a apenas 13,3%. 

  O PDS, que não atingiu 40% da votação naquelas duas instâncias,  

elege o deputado estadual Artur Fagundes de Oliveira (5.191 votos) e, para a 

Câmara Federal, Humberto Guimarães Souto (11.739 votos) e Antonio Soares Dias 

(6.219 votos). Portanto, não renova seus candidatos. 
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  No legislativo municipal, o PMDB ocupa dez cadeiras, enquanto do PDS 

ainda controla sete. Assim, a importância formal do PDS na administração 

municipal é ainda relevante (Tabela 12). 

  Quanto à participação do eleitorado para todo o período analisado, 

temos a mesma proporção de comparecimento de eleitores em Montes Claros e 

em todo o Estado. Como vemos no quadro a seguir, em 1970 os eleitores 

montesclarenses demonstram um maior desinteresse em participar do processo 

eleitoral: 

 

TABELA 13. EVOLUÇÃO DO ELEITORADO E DO COMPARECIMENTO DE ELEITORES EM 

MONTES CLAROS E EM MINAS GERAIS – 1962-1982 

 Eleitorado Comparecimento Abstenção Moc (1) 

Moc % MG Moc % MG ABS % 

1962 19.661 0,7 2.566.905 14.831 0,7 2.067.555 4.830 24,5 

1966 24.046 - (2) 18.734 0,8 2.307.578 5.312 22,6 

1970 31.826 0,8 3.769.687 23.462 0,8 2.829.149 8.364 26,3 

1974 43.626 0,9 4.478.350 33.769 0,9 3.453.403 9.857 22,5 

1978 55.891 1,0 5.400.733 47.070 1,1 4.460.145 8.821 15,7 

1982 77.209 1,2 6.738.879 66.071 1,2 5.823.541 11.138 14,4 

Fonte: Dados Primários TRE-MG, Diretoria de Estatística. 
(1) Em relação ao Número de Eleitores/ano 
(2) Dados ilegíveis na Fonte 

 

 

  Para os vinte anos analisados, está em torno de 10% o não 

comparecimento do eleitorado às urnas. Sobe para mais de 1% a participação do 

eleitorado montesclarense no conjunto de eleitores do Estado. Para todo o período, 

o eleitorado local cresce em torno de 74% contra 61,9% no Estado. 
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  Quanto aos votos nulos e brancos, é maior a incidência dos brancos, 

enquanto ocorre uma maior incidência de votos nulos no município, até 1970, para 

deputado federal, invertendo a proporção da década seguinte:  

 

TABELA 14. PERCENTUAL (1) DE VOTOS NULOS E BRANCOS EM MONTES CLAROS E EM 

MINAS GERAIS PARA OS LEGISLATIVOS ESTADUAL E FEDERAL 1962-1982 

 ESTADUAL FEDERAL 

NULOS BRANCOS NULOS BRANCOS 

 M.C. MG M.C. MG M.C. MG M.C. MG 

1962 2,8 2,8 10,3 11,6 2,9 2,6 10,1 10,8 

1966 5,7 4,7 23,0 11,9 6,0 4,6 21,1 12,8 

1970 5,6 9,2 21,5 28,2 7,2 10,5 20,0 29,2 

1974 6,3 7,0 14,8 15,6 5,6 7,3 10,5 16,9 

1978 5,1 6,3 13,4 14,7 4,4 6,4 12,1 15,1 

1982 4,1 4,7 13,2 13,3 3,8 4,0 12,6 12,1 

Fonte de dados primários: TRE-MG, Diretoria de Estatística.  
(1) Em relação ao numero de eleitores que compareceram às eleições/ano. 

 
 
 
  Concluímos, então, afirmando que os interesse dominantes locais foram 

beneficiados num certo período pelo bipartidarismo, mas suas diferenças internas 

não se desfazem e uma única legenda partidária não as comporta. Por outro lado, 

a oposição se torna governo e terá, então, que enfrentar e se articular com os 

demais setores dominantes. 

  Mas estes setores dominantes não dependem essencialmente de uma 

sigla partidária; eles têm entidades de classe que representam de maneira mais 

eficiente, porque mais permanente, como veremos a seguir. 
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  De uma maneira geral, todo o processo político-partidário deve ser 

compreendido em função do esvaziamento do poder legislativo e do fortalecimento 

do poder executivo, verificado em todo o país nos vinte anos de ditadura militar. 

 

TABELA 15. DISTRIBUIÇÃO DE PROFISSÕES E/OU RAMO DE ATIVIDADE DOS VEREADORES, 

POR PARTIDO, ENTRE 1962-1982. 

1962 PSD PR UDN UTR Subtotais 

Médico-Fazendeiro - - - 01 01 

Advogado 01 - - - 01 

Advogado- fazendeiro 01 - - - 01 

Advogado- comerciante - 01 - - 01 

Delegado-fazendeiro 01 - - - 01 

Engenheiro – Fazendeiro - 01 - - 01 

Comerciante- fazendeiro 01 - - - 01 

Tabelião - 01 - - 01 

Fazendeiro 02 01 - - 03 

Comerciante - - 01 - 01 

Funcionário publico - - 01 - 01 

Não consta - 01 01 - 02 

Subtotal 06 05 03 01 15 

 

1966 ARENA MDB ARENA.I ARENA.II PMDB PDS Subtotais 

Advogado 01 01 - - - - 02 

Advog.- fazendeiro 02 01 - - - - 03 

Médico - 01 - - - - 01 

Fazendeiro 02 - - - - - 02 

Comerciante 01 - - - - - 01 

Radialista 01 - - - - - 01 

Radial.-bancario 01 - - - - - 01 

Eng. – Fazendeiro 01 - - - - - 01 

Advog. – Bancário 01 - - - - - 01 

Não consta 01 01 - - - - 02 

Subtotal 11 04 - - - - 15 
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1970 ARENA MDB ARENA.I ARENA.II PMDB PDS Subtotais 

Comerciante  - - - 03 - - 03 

Bancário - - - 01 - - 01 

Advogado - - 02 - - - 02 

Advog.-Fazendeiro - 01 01 - - - 02 

Fazendeiro - - 01 - - - 01 

Dentista-Fazen. - - 01 01 - - 02 

Eng. – Fazendeiro - - - 01 - - 01 

Garçon - 01 - - - - 01 

Corretor - 01 - - - - 01 

Não consta - - - - - - - 

Subtotal - 03 05 07 - - 15 

 

1972 ARENA MDB ARENA.I ARENA.II PMDB PDS Subtotais 

Advog.-Industrial 01 - - - - - 01 

Comerciante 02 - - - - - 02 

Advog.- fazendeiro 01 01 - - - - 02 

Medico-Fazendeiro 01 - - - - - 01 

Bancário 02 - - - - - 02 

Contador 01 - - - - - 01 

Garçon - 01 - - - - 01 

Corretor - 01 - - - - 01 

Sem estudo 01 - - - - - 01 

Não consta 03 - - - - - 03 

Subtotal 12 03 - - - - 15 
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1976 ARENA MDB ARENA.I ARENA.II PMDB PDS Subtotais 

Advogado 01 01 - - - - 02 

Advog.- fazendeiro 02 - - - - - 02 

Médico 02 - - - - - 02 

Sem estudo 01 - - - - - 01 

Bancário 01 - - - - - 01 

Comerciante 01 - - - - - 01 

Não consta 03 03 - - - - 06 

Subtotal 11 04 - - - - 15 

 

1982 ARENA MDB ARENA.I ARENA.II PMDB PDS Subtotais 

Médico - - - - 01 01 02 

Médico - fazendeiro - - - - - 02 02 

Advogado-fazendeiro - - - - - 01 01 

Radialista - - - - 01 - 01 

Func. Publico - - - - 01 - 01 

Professor - - - - 02 - 02 

Comerciante - - - - 02 - 02 

Sapateiro - - - - 01 - 01 

Comerciário - - - - 01 - 01 

Cartoreiro - - - - - 01 01 

Contabilis - - - - - 01 01 

Dentista-Práti - - - - - 01 01 

Mecânico - - - - 01 - 01 

Subtotal - - - - 10 07 17 

 Fonte: TRE, Diretoria de Estástisca; Entrevistas com Lourdes Antunes Pimenta, Joel Fernandes 

de Oliveira e José Márcio Girardi de Mendonça. 
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4.4 – Centros Institucionais de Poder 

 

  A industrialização regional verificada na década de 60 estabelece os 

parâmetros da relação Estado-Município, dentro das quais serão feitas as alianças 

necessárias à condução do desenvolvimento da área mineira do nordeste. Montes 

Claros, como município-pólo, irá também concentrar as relações políticas 

decorrentes deste novo momento econômico. 

  Estas relações têm nas entidades de classe o principal lugar político e 

institucional de realização. Nem os partidos políticos, nem a maquina pública local 

oferecem condições apropriadas ou suficientes para o exercício do controle e da 

dominação. Chamamos Centros Institucionais de Poder às associações de classe 

que realizam intensivamente a dominação, porque agregam os interesses 

dominantes locais e atuam no cotidiano da vida da sociedade. Ao longo de toda a 

pesquisa, verificou-se que a Associação Comercial e Industrial de Montes Claros – 

ACIMC e a Sociedade Rural são as entidades que aglutinam poder de decisão a 

nível local. 

  Estas entidades reúnem as informações relativas aos principais 

negócios realizados, estão presentes nas decisões tomadas a favor do município e 

falam em nome da cidade nas negociações feitas foras de seus limites, pelo 

Governo do Estado ou nos órgãos federais. 

  O processo de concentração de poder no país veio, gradativamente, 

amputando o poder e a autoridade dos municípios, restringindo cada vez mais sua 

capacidade de desempenhar as funções básicas de prestação de serviços e 

condução dos negócios públicos locais. Assim, as decisões que são tomadas em 
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Montes Claros correspondem Às negociações entre empresários, para a 

implementação de soluções referentes aos seus próprios negócios e interesses. 

  Desta maneira, a produção dos bens sociais de consumo passa a ser de 

responsabilidade de empresas, esvaziando as funções dos órgãos públicos. O 

desenvolvimento da cidade reflete, portanto, os empreendimentos do grupo de 

poder. Por outro lado, poder e sucesso empresarial se auto-determinam. Os outros 

elementos definidores de um grupo de poder, que são a tradição e a concentração 

de recursos, estão vinculados ao bom desempenho empresarial. 

  Estes fatos, aliados ao imperativo burocrático das organizações sociais, 

fazem das entidades de classe instâncias políticas de grande importância, inclusive 

em cidades como Monte Claros, cuja política evidencia características de 

coronelismo, clientelismo e lideranças populistas. Ainda que estas qualificações da 

política concorram para a atomização das relações políticas, estas são sempre 

relações de classe que requerem canais para se expressarem enquanto tais.  

  A ACIMC e a Sociedade Rural:  

  A Associação Comercial e Industrial de Montes Claros é um 

desdobramento da antiga Associação Comercial fundada em 1936 (47). Após um 

período de desativação, reorganiza-se, em 1949, numa iniciativa do Dr. Plínio 

Ribeiro dos Santos (médico, industrial e fazendeiro), do Sr. Antônio Amaral 

(comerciante), do Dr. Ubaldino Assis (advogado e comerciante) e do Sr. Antônio 

Loureiro Ramos (comerciante) (48). 

  Plínio Ribeiro dirigiu a entidade até 1955, e durante a gestão, se elegeu 

deputado federal (49). Os demais presidentes foram: Antônio Loureiro Ramos 

(1953-58); Ubaldino Assis (1958-63); Décio Lopes de Oliveira (advogado, 

comerciante, 1963-65); Alberto Celestino Ferreira (empresário da industria têxtil, 

1965-69); Corbiniano Aquino (fabricante de licor de pequi, 1969-73); João Bosco 
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Martins de Abreu (diretor da Matsulfur, 1973-77); Dr. José Correa Machado 

(advogado, 1977-81); Valdir Veloso Figueiredo (comerciante, 1981-85) (50). 

  Em 1960 passa a se chamar Associação Comercial e Industrial de 

Montes Claros (51), mas desde sua fundação, agraga interesses dos empresários 

da industria tradicional, como a têxtil e a alimentar, representadas respectivamente 

por João Paculdino Ferreira e Edgard Martins Pereira (52). Ainda que formalmente 

aceite a filiação de pequenos e médios empresários, seu número de filiados, até 

novembro de 1984, não passava de duzentos (53), o que, sem dúvida, é um 

número reduzido para a entidade que se diz representante dos interesses 

empresariais de todos os setores de atividade econômica (54). Participa da 

Federação das Associações Comerciais e Industriais de Minas Gerais, presta 

assessoria jurídica, tributaria e fiscal, investe em preparação de mão de obra (55), 

mas sua principal função é de caráter político, como afirma um de seus 

presidentes:  

 “A finalidade básica da ACIMC é promover a mobilização empresarial, tendo em 

 vista a participação do empresário no encaminhamento das decisões do 

 governo, por meio da expressão do pensamento e dos anseios de sua classe” 

 (56). 

  O reconhecimento do vínculo das ações do empresariado local ao 

governo é explícito, assim como há consciência de que se trata de um instrumento 

de defesa de interesses de classe. Assim, a ACI é um dos canais prioritários na 

manutenção das alianças entre os empresários mineiros e a elite local. 

  Foi expressiva sua atuação em momentos importantes como a 

instalação do escritório da SUDENE, a compra de motores a diesel para a 

implantação da extensão da rede de energia elétrica de Três Marias, a 

pavimentação asfáltica da BR-135 (57); a construção do aeroporto e a instalação 

das agências do Banco do Nordeste (58). Do mesmo modo, teve uma atuação 
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decisiva na legitimação, a nível local, do movimento empresarial e militar mineiro 

em 1964, como vimos anteriormente (item 4.1). Foi ainda através da ACI que o 

Governo do Estado negociou a instalação da Companhia de Distritos Industriais 

(59). 

  Por ser uma entidade que representa a liderança empresarial dos 

setores do comercio e da industria e, portanto, de parte do grupo de poder local, a 

ACI compartilha o poder com a Sociedade Rural, a entidade que representa a 

oligarquia rural, criadores e/ou comerciantes de gado e proprietários de fazendas 

produtoras de alimentos ou insumos industriais, do município e da região. A 

Sociedade Rural representa, assim, os interesses mais tradicionais do poder local 

(60). 

  Estes interesses se constituem em entidade a partir de 1944, com o 

nome de Sociedade Agropecuária, e se torna Associação Rural sete anos depois 

(61). Cuidava inicialmente de questões trabalhistas e assistenciais. Em 1960 foi 

criado o Sindicato Rural (62) para tratar desses assuntos, mantendo-se a 

Sociedade Rural com a função política de representar e defender os interesses dos 

ruralistas (63). 

  Identificando e garantindo os interesses de um setor específico do grupo 

dominante local, a Sociedade Rural se organiza como uma entidade civil que não 

oferece, individualmente, nenhum benefício e cuida de administrar o patrimônio  da 

extinta Associação Comercial, como balanças de gado, o parque de exposições, 

entre outros (64).  

  Enquanto a ACI cuida das negociações diretas entre o poder local e a 

elite mineira e dos interesses empresariais, a Sociedade Rural, instrumento de 

poder dos grandes produtores e proprietários agrícolas regionais, especialmente 

aqueles que residem em Montes Claros, tem uma atuação mais intensa dentro do 

município. 
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  Nos vinte e cinco anos analisados, a Sociedade esteve presente em 

todas as eleições para a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Assembléia 

Legislativa e Câmara Federal, apoiando candidatos, garantindo sua representação. 

Elemento ativo em todas as decisões políticas, é também consultada na 

implantação de projetos dos governos estadual e central e trata, com relativa 

eficiência, das reivindicações do setor (65). Durante a seca ocorrida em 1976 e 

1978, foi instrumento de pressão na prorrogação do prazo para pagamento das 

dívidas dos grandes produtores agropecuários dos 42 municípios do norte de 

Minas, benefícios que, inclusive, se estenderam a outras regiões do Estado, como 

os vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce (66). Nas negociações diretas 

com os governantes de Estado, ocorreram casos em que nem foi necessária a 

intermediação dos deputados (67), tal a receptividade do governo para com a elite 

tradicional. Foram-nos indicadas as gestões de Rondon Pacheco (1971-75), 

Aureliano Chaves (1975-78) e Francisco Pereira (1979-83) como as mais sensíveis 

às suas reivindicações (68). 

  Desde sua fundação, a Sociedade Rural foi dirigida por representantes 

das principais famílias montesclarenses. Foram seus presidentes: Geraldo Ataíde 

(1944-47); Antônio Augusto Teixeira (1947-49); Antônio Augusto Tupinambá (1949-

51); João Antônio Pimenta de Carvalho (1951-55); João Alencar Ataíde (1955-62); 

Antônio Augusto Ataíde (1962-63/1967-68); Osmani Barbosa (1968-69); Air Lelis 

Vieira (1969-71); José C. Soares Dias (1965-67/1971/1976); Fábio Rebello (1965-

66); Fábio Ribeiro da Silva (1971); Afonso Brant Maia (1971-73/1973-75); Antônio 

Lafatá Rebello (1975-76); Lucas Elmo Pinheiro (1976-77/1977-79). 

  Ambas as associações, funcionando desde a segunda metade dos anos 

quarenta, se antecipam até mesmo ao fenômeno da urbanização, numa 

demonstração de que não foi uma necessidade local a formação destas entidades, 

mas sim um apelo de organização dos setores dominantes regionais e estaduais. 
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Não obstante, a eficiência do grupo de poder local pode ser medida pela 

implementação de formas aprimoradas de controle, expressas em suas entidades 

de classe. 

  Se até os anos 60 a intermediação entre o Estado e o Município eram 

feitas por interesses oligárquicos e industriais tradicionais, garantindo ao mesmo 

tempo espaço político diante da elite mineira e o controle da direção do município, 

desde então a liderança empresarial dos setores do comercio e da industria passa 

a participar desta intermediação. Nesta medida, a Associação Comercial e 

Industrial e a Sociedade Rural respondem, a nível local, pelo tipo de 

desenvolvimento verificado em Montes Claros nos últimos vinte e cinco anos. 

  E de que maneira responde o conjunto da população ao controle político, 

que testemunhamos ter sido eficiente ao longo de todos estes anos? Tentaremos, 

através de uma análise sucinta dos movimentos populares, nos aproximar desta 

questão. 

 

4.5 – As Oposições 

 

  Diante de uma classe dominante forte e uma população tradicionalmente 

migrante, as oposições em Montes Claros tiveram uma trajetória relativamente 

pequena. Não se transformaram em movimentos de massa (70) e também não 

foram instrumentos de pressão diante das decisões políticas aqui analisadas. 

  Uma única exceção ocorreu na campanha eleitoral para a Prefeitura, em 

1982, onde vários setores da classe trabalhadora se envolveram com o objetivo de 

alterar a composição do poder local, através da eleição de um prefeito não 

representante dos interesses dominantes. Entretanto, este fato não se desdobrou 

em estímulo à organização das oposições, conforme a análise das administrações 
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municipais a seguir. Além disso, uma campanha eleitoral deve ser compreendida 

como apenas um momento de um movimento político. 

  É do começo dos anos 60 a formação de um grupo de esquerda de 

orientação católica, cuja atuação se estende até a promulgação do AI-5 (71). Ao 

final da década seguinte, toma corpo um movimento de oposição impulsionado por 

setores radicais da Igreja Católica e, posteriormente, assumido por órgãos públicos, 

partido político e entidades católicas. 

  O restrito alcance das oposições deve ser compreendido como uma 

situação de grandes pressões e pequenas lideranças e do limitado número de 

pessoas envolvidas. Outro fato relevante é que são movimentos recentes e que 

não tiveram uma ação continua durante estes vinte e cinco anos, enquanto a 

estrutura de poder tradicional que enfrentam cuida de instituir valores sociais 

extremamente conservadores e desmobilizantes. É a prática da política atomizada, 

da busca de apadrinhamento e favores. 

  As primeiras movimentações ocorreram sob a orientação da Ação 

Popular – AP, da Juventude Estudantil Católica – JEC e da Juventude Universitária 

Católica (72). O grupo, formado por profissionais liberais e estudantes 

secundaristas, tinha no seu programa de ação uma mistura de assistencialismo e 

conscientização política. 

  Com os moradores de alguns bairros pobres, como o Santos Reis, eram 

feitas coletas de alimentos, regularização de casamentos, promoviam-se batizados, 

orientações para empregos e alfabetização pelo método Paulo Freire (73). 

  Era um trabalho vigiado pelas autoridades e frequentemente acusado de 

comunista. Apesar das pressões do Cel. José Coelho de Araújo (militar) e do Sr. 

Levindo Dias (pecuarista), as intimidações não foram além de uma relação de 

nomes dos militantes enviada à COSEG – Comissão de Segurança (74). Estiveram 
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envolvidos neste trabalho pessoas como José Alves Teixeira, José da Conceição 

Santos e Lúcia Teixeira de Souza (75). 

  No meio estudantil, as ações se concentraram em torno do Diretório 

Estudantil de Montes Claros – DEMC e tinha à frente João Avelino, José da 

Conceição Santos, Ceres Pimenta, Sonia Guimarães, Carlota Narciso e Lúcia 

Teixeira de Souza (76). Utilizavam-se de um programa de rádio, cujos recursos 

eram provenientes das carteiras de estudantes, o que lhes dava um certo 

reconhecimento público. Suas discussões giravam em torno de questões como a 

construção da Escola Normal, a construção da sede do DEMC, criticas ao projeto 

MEC-USAID, métodos anticoncepcionais. Também proviam festas como a “Rainha 

dos Estudantes” e faziam campanhas para angariar fundos (77). 

  A repressão procurava ser mais incisiva no meio estudantil, onde suas 

ações chegaram a promover uma certa agitação no centro da cidade. Em torno de 

1961, houve uma grilagem de terras no município de Varzelândia, área vizinha a 

Montes Claros, quando pequenos proprietários ofereceram resistência e o 

empresário Oswaldo Antunes, interessado nas terras, requisitou a policia para 

conter o conflito. Os estudantes saíram em campanha denunciando as 

arbitrariedades, fazendo pixações em locais públicos. Imediatamente após o 

episódio, o presidente do DEMC recebeu um recado do então vereador João Valle 

Maurício (médico e fazendeiro) para que saíssem da cidade, cosa contrário seria 

preso (78). 

  Em ambos os casos, movimentos estudantis e de bairros, não houve 

adesão popular, mas contavam com o apoio da AP, da JEC e da JUC, a 400 km de 

distancia, em Belo Horizonte (79). 

  Houve ainda, nesta fase, uma certa movimentação no meio sindical, sob 

a orientação do Partido Comunista Brasileiro – PCB. Formou-se uma intersindical, 
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reunindo alguns comerciários, bancários e trabalhadores da construção civil, mas 

que não contava com a participação das respectivas entidades sindicais (80). 

  Outros episódios são ilustrativos do tipo de repressão exercida pela elite. 

Em 1965, os estudantes fizeram o enterro simbólico do Governador Magalhães 

Pinto. Não se deslocaram mais de 20 metros e o Coronel de Policia, Georgino de 

Souza, comandou uma ação policial que culminou com a detenção  dos estudantes 

dentro da sede do diretório estudantil (81). Posteriormente, o Departamento de 

Vigilância Social do Governo do Estado interveio diretamente na posso da diretoria 

eleita pelo DEMC, obrigando à realização de eleições indiretas, quando o candidato 

anteriormente escolhido pelos estudantes se elege. Tendo sua posse impedida 

pela segunda vez, o impasse se resolve com a intermediação do Bispo Diocesano, 

que consegue do Comando Revolucionário de Minas Gerais o parecer favorável à 

posse do estudante (82). 

  Fato interessante é que nestes grupos, essencialmente de classe média, 

haviam filhos dos delegados de policia e do juiz de paz, o que deve ter atenuado as 

ações das autoridades. Por outro lado, o “espírito cristão” certamente asseguraria o 

caráter caridoso ou filantrópico que várias ações destes grupos possuíam. Vale 

notar que não falavam abertamente em reforma agrária, ainda que houvesse 

slogans como “abaixo o coronelismo”. 

  Numa estrutura de poder oligárquico, como a que dominou Montes 

Claros por mais de 120 anos, a defesa da reforma agrária, feita por um pequeno 

número de pessoas  localizados nos setores médios urbanos, não poderia ter 

grande acolhida. Ainda que durante a administração do João Goulart tenha sido 

disseminada pelo país a compreensão de que a mudança das condições sociais de 

vida da população passava pela reforma agrária. Internamente, os grupos de 

oposição acreditavam na necessidade de promovê-la (83), mas não tiveram uma 

ação política capaz de enfrentar tamanho adversário. 
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  Na segunda fase de crescimento dos movimentos de oposição em 

Montes Claros, que coincide com a abertura política dos anos 70, tem-se um 

sindicalismo um pouco mais critico, candidaturas parlamentares tentando uma 

representação política formal de perspectiva popular, e a ampliação de entidades 

como a Comissão Pastoral da Terra – CPT, a Pastoral Operária – PO e as 

Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. 

  Quase dez anos após a instalação da Metalúrgica Norte de Minas (84), a 

primeira industria do ramo a chegar em Montes Claros, é criado o Sindicato dos 

Metalúrgicos (85). Com o apoio de um grupo de oposição que se formara a partir 

do Centro Regional de Saúde e sob várias ameaças patronais (86), alguns 

metalúrgicos encaminharam o processo de formação do sindicato. Como parte da 

mão-de-obra utilizada nestas indústrias vem de outras regiões, inclusive do sul do 

país (87), dela faziam parte trabalhadores cm experiência sindical, o que parece ter 

favorecido a formação do grupo (88). 

  O Sindicato de Trabalhadores no Comércio existe legalmente desde 

1957, por iniciativa de alguns comerciantes (89). Após mais de quinze anos de 

trabalho meramente assistencialista, formou-se um grupo de oposição dentro do 

sindicato, do qual participavam trabalhadores dor amo de confecções, tecidos e 

eletrodomésticos, setores que, depois do comércio de gado, são os mais 

tradicionais na cidade (90). Favoreceu o trabalho sindical o crescimento do 

comercio durante os anos setenta (91), quando Montes Claros era a única 

fornecedora de determinadas mercadorias, em toda a região do Norte de Minas 

(92). É a partir das eleições sindicais de 1982 que a entidade assume uma linha 

mais combativa, insistindo em reivindicações básicas para a categoria, como 

campanhas salariais, reajuste trimestral e jornada de quarenta horas (93). É 

interessante notar que, nas negociações trabalhistas, além das entidades patronais 

que têm o dever de participar (94), a Associação Comercial e Industrial e o Clube 
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de Diretores Lojistas atuam com direito a voto, ficando os trabalhadores com 

apenas uma entidade que os represente (95). 

  O novo sindicalismo que surge no final da década de setenta se 

caracteriza pelo não atrelamento a entidades patronais e busca uma maior 

participação de seus filiados. Surgem, após o Sindicato dos Metalúrgicos e o dos 

Comerciários, os Sindicatos de Trabalhadores Rodoviários e dos Trabalhadores na 

Construção Civil (96). 

  O Sindicato de Trabalhadores Rurais, começa a ser dirigido por 

representantes da categoria, a partir de 1981 (97). Fundado em 1974 pelo 

fazendeiro e então prefeito Moacir Lopes, tem sua área de atuação nos municípios 

de Mirabela, Claro dos Poções, Juramento e Jequitaí (98). A mudança na direção 

da entidade não ocorreu sem resistência: Moacir Lopes queria que fossem adiadas 

as eleições para que apresentasse seu próprio candidato e alguns deputados como 

Humberto Souto se posicionaram contra o movimento de renovação do Sindicato 

(99). Com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, os trabalhadores garantiram a 

eleição de seu candidato (100). 

  Por outro lado, o crescimento do movimento popular, verificado em todo 

o país, procura sua representação pela via parlamentar. Como vimos no item 4.2, 

ocorre o mesmo em Montes Claros. São trabalhadores buscando seu próprio 

partido político, lideranças sindicais e de movimentos de bairros, se engajando na 

oposição conservadora do MDB, PTB e, posteriormente, PMDB. Já nas eleições de 

1982 são estes lideres que se lançam como candidatos e deputados estaduais e 

vereadores (101). 

  O principal núcleo de oposição desta segunda fase formou-se a partir de 

alguns religiosos maristas. Promoviam estudos e debates, visando discutir a Bíblia, 

a história da classe trabalhadora e procurando formar quadros para o movimento 
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popular (102). Criaram-se a Pastoral Operária – PO e as Comunidades Eclesiais de 

Base – CEBs. 

  Além dos religiosos, estavam envolvidas pessoas que atuaram como 

oposição nos anos 60 (103). Foram formados núcleos de bairros periféricos, na 

área urbana da cidade; grupos de jovens atuavam em associações de bairros e 

mantinham um serviço de denúncia de arbitrariedade contra trabalhadores rurais e 

urbanos. Contavam com a participação de pessoas de outros municípios, como 

Padre Peçanha, de Coração de Jesus (104). 

  Paralelo às CEBs, em 1978 chega um grupo de médicos e enfermeiros, 

contratados pelo Centro Regional de Saúde para desenvolver trabalho comunitário 

nos postos de saúde espalhados pela região. A proposta era envolver, de forma 

crítica, os usuários dos serviços de saúde numa perspectiva de conscientização 

política (105). Além deste trabalho, de certa forma fragmentário porque disperso 

por vários municípios, atuam de maneira mais intensa junto às CEBs, mas já se 

articulam partidariamente, ingressando no PMDB, como vimos na análise da 

política partidária local (item 4.2)(106). 

  A Comissão Pastoral da Terra – CPT atua em Montes Claros, desde 

1982, como uma entidade vinculada à Igreja Católica, com objetivos semelhantes à 

PO e às CEBs. Diferem quanto à estratégia de ação: a CPT, conforme sua 

orientação nacional, está voltada principalmente para a assessoria ao movimento 

de trabalhadores rurais, enquanto as outras duas entidades investem diretamente 

na formação de quadros em área urbana(107). 

  Anteriormente havia sido tentada a organização de trabalhadores rurais, 

em municípios próximos a Montes Claros, pelo Padre Peçanha e Heliomar Valle da 

Silveira ( Centro Regional de Saúde). Entretanto, encontraram muita resistência por 

parte do próprio clero e dos empresários regionais. Com a chegada de Luiz 

Chaves, ex-seminarista, ex-militante da CPT de Goiás Velho (GO) e assessor da 
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Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais – FETAEMG, a CPT 

local se articula melhor. É criada uma Comissão de defesa dos trabalhadores 

rurais, com representantes de Juramento, Januária, Brasília de Minas e São 

Francisco (108). Em 1983 funda-se a Casa Pastoral Comunitária, que passa a ser o 

apoio institucional mais efetivo para todo o movimento de trabalhadores rurais no 

Norte de Minas. É formada uma equipe de coordenação, que também irá elaborar e 

implantar projetos para criação de oportunidades de trabalho, melhoria de renda e 

apoio à organização política. As duas maiores fontes de financiamento são a 

SEDEMO, entidade holandesa de auxílio ao Terceiro Mundo e a MISEREOR, fundo 

de financiamento alemão (109). 

  O objetivo político dos trabalhadores rurais de oposição é a luta pela 

posse da terra e a defesa explícita da reforma agrária, enquanto os trabalhadores 

urbanos buscam a formação de representantes políticos legítimos e a melhoria das 

condições de trabalho. Em ambos os casos, não há um projeto político de 

sociedade socialista. 

  O principal obstáculo é de ordem política. A grande maioria dos bispos, 

padres e empresários da região oferecem resistência permanente. São comuns 

telefonemas anônimos, cartas de ameaças à segurança pessoal de lideranças 

oposicionistas e campanhas difamatórias através dos órgãos de comunicação 

(110). Quanto ao movimento de bairros, nesta segunda fase ocorre uma certa 

inversão na orientação política. Se no início dos anos 60 houve a preocupação 

quanto à organização e conscientização política, agora as prioridades são outras. 

  Durante os anos 70, proliferam as associações de amigos de bairros, 

criadas pelos órgãos públicos (111). São iniciativas da Secretaria de Estado do 

Trabalho, Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas, Legião 

Brasileira de Assistência, MOBRAL e EMATER (112). Pelas próprias características 

destas associações, seu funcionamento depende do encaminhamento, via 
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políticos, dos pedidos populares às empresas públicas. É que as associações 

trabalham com as reivindicações imediatas dos bairros, que são, em sua grande 

maioria, de prestação de serviços básicos como água, luz, esgoto e calçamento, e 

o atendimento pelas empresas prestadoras destes serviços, via de regra, depende 

da intermediação de autoridade política. Assim, não poderíamos considerar o 

crescimento do número das associações de bairros como um fator de 

desenvolvimento do movimento de oposição em Montes Claros. É restrito o número 

de associações de bairros criadas pelo movimento popular e que optam pela via da 

pressão política para obterem o atendimento de suas reivindicações, evitando 

assim a intermediação clientelista de políticos e autoridades (113). 

  O movimento de oposição de maior alcance já ocorrido em Montes 

Claros surgiu durante a campanha eleitoral para a Prefeitura, em 1982. Uma 

oposição diferente daquelas tratadas anteriormente, mas que na deixou de ser uma 

oposição ao poder instituído e que culminou na eleição de um candidato que não 

era representante do poder oligárquico ou dos interesses empresariais. Um 

movimento que não chegou a durar um ano e que difere das oposições anteriores 

porque se dirigiu exclusivamente para as eleições e, portanto, o voto antecedia em 

importância a organização política. 

  As Prefeituras e as Camas Federais são, antes de tudo, objetos de luta 

política local. Referendam o tradicionalismo da política e evidenciam a falta de 

autonomia da política local, como veremos a seguir. 
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4.6 – As Administrações Municipais 

 

  Entre as estruturas que organizam as formas de dominação na cidade 

destaca-se a administração municipal. Ao lado das empresas, dos órgãos públicos 

estaduais e federais, das entidades de classe, dos partidos políticos e dos 

movimentos populares, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores compõem o poder 

local, a face local do Estado. 

  A historia das administrações municipais em Montes Claros entre 1960 e 

1985, se inscreve no processo de ampliação e centralização do poder, que desde 

os anos 30 ocorre no país. Isto porque, ao aumentar gradativamente sua 

capacidade de controlar a sociedade, o Estado direcionou suas políticas para o 

atendimento aos interesses do capital monopolista, retirando das instituições 

representativas a função de elaborar leis que regulem aquelas políticas. Desta 

maneira, os interesses multinacionais e associados não ficam sujeito às pressões 

de outros interesses, podendo realizar seus objetivos com relativa estabilidade. São 

então priorizadas as instâncias do poder executivo, em detrimento do poder 

legislativo, cabendo a este legitimar as ações do executivo. Assim, o Estado tem 

ampliado seu poder e centralizado suas decisões em órgãos fechados, não 

suscetíveis de interferências diretas. Este modelo político-administrativo tem 

prevalecido para os três níveis do poder de Estado, o municipal, o estadual e o 

federal (114). 

  Em decorrência destas limitações, podemos entender as administrações 

municipais como reflexo das ações do executivo local. O Legislativo perde sua 

capacidade de transformar os interesses populares em demanda política, ficando 
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suas possibilidades de trabalho restritas ao aval das ações do prefeito ou ao 

encaminhamento de questões menores que não interferem na política local. 

  Um outro fator de restrição ao poder legislativo local, apontado por 

Somarriba e Afonso (1987) (115), está nas políticas públicas que vêm procurando 

desenvolver uma relação direta com os clientes e seus serviços, através de órgãos 

executivos, e que são características das políticas sociais no Brasil, desde o final 

dos anos 70. É adotada uma estratégia de participação, onde para a população é 

aberta a possibilidade de atuar na execução dos serviços, mas também é inibida 

sua participação nas decisões sobre a alocação dos recursos entre as políticas 

públicas (116). São ilustrativos os casos dos programas de desenvolvimento 

analisados no item 3.4. 

  Além das limitações políticas e estruturais, o tipo de trabalho 

implementado pelos vereadores não contribui para que as Câmaras sejam um lugar 

de articulação dos interesses dos setores populares: os vereadores que pertencem 

ao grupo político do Prefeito terão apenas que referendar suas propostas; os 

opositores irão negociar o seu apoio, para que sejam cumpridos os requisitos 

necessários à transformação de um projeto em lei. Com a restrita participação 

popular, os vereadores não têm quem faça exigências ou exerça a fiscalização, 

ficando livres para barganhar interesses pessoais ou de grupos (117). 

  Do ponto de vista do Prefeito, este não deverá fugir às regras impostas 

ao jogo político pelo grupo de poder local. São várias as suas características que 

contribuem para a estabilidade do poder local: apelos populistas; utilização de 

clientela profissional como eleitores; prefeitos fazendeiros que controlam o voto 

rural; atuação conjunta com outras instituições de poder; cooptação de entidades 

populares e proposta participativa. 

  Enquanto isso, a supremacia do executivo sobre o legislativo é exercida 

sem maiores problemas. Para as seis administrações analisadas adiante, temos a 
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defasagem entre o executivo e o legislativo justificada através da escassez de 

recursos (118). Os vereadores que não podem ter seus pedidos atendidos porque 

faltam recursos à Prefeitura e, portanto, cabem aos Prefeitos as decisões sobre os 

investimentos possíveis (119). 

  A escassez de receitas municipais, que é um problema de longa data, se 

acentuou durante os governos militares, especialmente com a reforma tributária de 

1967, que repassou à União o controle de vários impostos municipais, entre eles 

dois dos mais rentáveis, como o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (120). Em 1965 ainda prevalecia que, de todo o recolhimento 

tributável, apenas 6% se destina ao município. A Prefeitura, após vencido o prazo 

de isenção de impostos às industrias implantadas pela SUDENE, tem o 

recolhimento de ICM acrescido. Desde a segunda metade dos anos 70, suas 

principais fontes de recolhimento têm sido a industria e o comercio. 

  Todas as questões relativas às administrações municipais nos remetem 

ao grau de dependência do município em relação ao governo do Estado e à União. 

Isto porque o desempenho de sua função básica – a de prestadora de serviços 

públicos – está atrelado às outra instancias do poder do Estado, através as 

empresas estatais. Temos, assim, a Prefeitura como mais um espaço político de 

realização de interesses de classe e, de certa maneira, independente do município 

onde ela atua. Por sua vez, a fatia do poder local, mantida por uma prefeitura, se 

organiza em função das características pessoais do chefe do executivo, o que lhe 

garante feições de poder tradicional. 

  Internamente, a Prefeitura é uma estrutura burocrática hierarquizada e 

ineficiente. Atua nos moldes clássicos da dominação tradicional, onde a vontade do 

chefe é o critério da seleção de funcionários e os seus desempenhos são moldados 

para o atendimento imediato e pessoal do Prefeito e seus secretários. 
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  A direção da Prefeitura é acompanhada de perto pelos outros parceiros 

do grupo de poder e pelas forças que compõem o poder local – são os grupos de 

pressão. Mas é um jogo político restrito aos limites do município, e que não 

pressupõe autonomia política da Prefeitura para alterar este processo. Em relação 

ao governo do Estado, é consenso a necessidade do velho compromisso entre 

elites, para se obter recursos e prestígio e, portanto, realizar os interesses da elite 

local.  

  As gestões do Dr. Pedro Santos (1962-66 e 1970-72) se caracterizam 

por excesso de personalismo e liderança carismática. Não se define como 

populista, pela ausência de incentivos à mobilização popular. Como médico clínico 

geral é figura bastante conhecida na cidade, cuja popularidade se justifica pelo 

atendimento gratuito e eficiente dos pobres. Governa sem o apoio das Câmaras, 

mas com o inegável apoio popular (121). Conhecido como bom de voto, teve 

acesso direto aos gabinetes de governadores, e durante sua primeira gestão é que 

se iniciou a industrialização que, como demonstra esta pesquisa, prescinde do 

apoio da Prefeitura. Naquela gestão, teve como vice-prefeito o Dr. Luiz de Paula 

Ferreira (FRIGONORTE). 

  Antônio Lafetá Rebello também assumiu a Prefeitura em dois mandatos 

(1966-70 e 1976-82). Tido como um dos maiores fazendeiros do município, honesto 

e empreendedor, contava com o apoio da Sociedade Rural (123). Em sua primeira 

gestão não consegue muitas realizações, dada a não-concordância entre a elite 

local e o então Governador Israel Pinheiro (124). Mas, ao mesmo tempo, é o 

candidato de consenso das elites. Da segunda vez, enfrenta uma oposição mais 

articulada, que apresenta candidatos como Haroldo Tourinho, José da Conceição e 

Pedro Narciso. Mas sua campanha, desta vez, fica conhecida como “a campanha 

do churrasco”: oferece, em sua residência, vários churrascos para motoristas de 

táxi, associações de bairros, carroceiros, presidentes de associações de bairros, 



 151

estudantes, etc. (125). No dia do comício final, contrata escolas de samba, o que 

desmobiliza por completo, o comício da oposição (126). Vencidas as eleições, com 

o apoio dos governadores Aureliano Chaves e Francelino Pereira, e por 

determinação do Conselho de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Interior, 

contrata o programa Cidades de Porte Médio, que traz muitos recursos, pretende 

reorganizar a prefeitura e direcionar a urbanização da cidade (127). E também 

destacada sua atuação a favor de outras entidades da elite como a COOPAGRO 

(128). Na Câmara, encontra uma resistência forte, que é o vereador Luis Tadeu 

Leite – um radialista que mantém um programa diário de denúncias do executivo 

(129). 

  Em 1972 é eleito o médico e fazendeiro Moacir Lopes, que não goza de 

boa reputação na cidade. Mantém o controle do voto rural, o que deve ter lhe 

favorecido diante do candidato adversário, Crisantino Borém, um outro médico de 

bases eleitorais urbanas. É sua a iniciativa de criação do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais, e também faz apelos assistencialistas ao eleitorado urbano, 

criando uma federação de associações de bairros (130). Sua administração foi 

auxiliada pelas boas relações entre o Governador Rondon Pacheco e a elite local, 

que se reverteram na implantação da Companhia de Distritos Industriais e na 

aprovação de grande números de projetos pela SUDENE (131). Com 80% dos 

vereadores a seu favor (ver anexo A), inaugura um estilo de atuação política da 

elite tradicional, que é trazer para a Câmara Municipal, através de sua legenda, 

pequenos produtores rurais (ver item 4.2). 

  As eleições de 1982 têm um significado ímpar. Três ordens de fatores 

levam o radialista e advogado Luis Tadeu Leite à Prefeitura de Montes Claros: a 

campanha estadual do candidato a governador Tancredo Neves, a desarticulação 

do PDS local e a ascensão do movimento popular. 
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  A campanha de Tancredo Neves propunha mudanças políticas através 

de reformas sociais, agregava a expectativa de mudança de amplos setores da 

população, e prestou apoio ao diretório municipal, inclusive com a presença do 

candidato a governador nos palanques (133). 

  O PDS, até as vésperas das eleições, não havia formalizado seus 

candidatos; passa por uma desarticulação interna, resultando na impossibilidade do 

apoio do diretório estadual (134). 

  A proposta de facilitar à população o acesso aos serviços públicos e 

propiciar a sua participação junto à administração agregou, em torno de Tadeu 

Leite, apoio das associações de bairros de alguns setores da igreja, de sindicatos, 

de profissionais liberais e de funcionários públicos (135), que representavam o 

movimento popular local. Foram cinco meses de campanha entre debates nos 

bairros e em locais centrais, comícios, panfletagens e agitações (136). 

  Contou, também, com a vice-candidatura do Dr. Mário Ribeiro da 

Silveira, fazendeiro e médico bastante conhecido na sociedade local, irmão do 

nacionalmente famoso Darcy Ribeiro e um homem de prestígio junto à elite o que 

certamente facilitou o apoio dos setores médios. 

  Na composição de seu secretariado, Tadeu Leite recorre às famílias 

tradicionais como Dr. João Carlos Mais Sobreira, Dr. José Sidney de Figueiredo 

Chaves e Carlos Antunes Pereira. A chamada participação popular se transforma 

rapidamente em atrelamento do movimento de bairros (137). Quanto aos serviços 

prestados por sua administração, até 1985, a maioria deles foi financiada pelo 

Projeto Especial Cidades de Porte Médio, negociado na gestão anterior (138). 

  A Câmara Municipal modificou o seu perfil profissional, deixando de ser 

composta, sua maioria, por profissionais liberais, e apresenta representantes de 
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sindicatos, associações de bairros e pequenos comerciantes (ver anexo A); mas 

não encontramos indicadores de que se alteraram as características do legislativo.  

  A dependência em relação ao Governo de Estado e suas articulações 

hegemônicas estão sintetizadas em um refrão desta campanha eleitoral, numa 

alusão ao candidato do PDS ao executivo estadual: “A camisa é do Elizeu, mas o 

voto é do Tadeu”.  

 

4.7 – CONCLUSÕES 

 

  Neste capítulo, procuramos demonstrar que o nível de dependência 

política do município em relação ao Governo do Estado reforça a manutenção do 

grupo de poder local e é nesta estabilidade que a elite estadual tem o seu apoio. 

  Montes Claros acompanha a modernização conservadora do Estado de 

Minas Gerais e do país, quando se esforça no aprimoramento de suas instituições 

políticas para garantir a dominação e o controle de uma sociedade mais 

diversificada. 

  Os partidos locais, como em todo o país, pelos mecanismos internos e 

por suas relações com as outras instituições políticas, concorrem para a 

concentração de poder, desagregando das bases, concorrem com as entidades de 

classe no que diz respeito à representação de interesses e regulam a participação 

política através do clientelismo. No período analisado, crescem as lideranças 

urbanas de classe média alta, predominam interesses dos empresários urbanos 

coligados à oligarquia. O bipartidarismo concentra os interesses dominantes, 

enquanto a industrialização amplia as bases da ARENA. O crescimento do 

movimento popular no final dos anos 70 oferece traços populistas à ARENA e o 
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MDB se volta para o chamado trabalho de base. No final do período, o PDS não 

renova seus candidatos e aumenta a participação do eleitorado.  

  O surgimento de movimentos de oposição, limitados aos setores médios 

urbanos e orientados pelos chamados setores radicais da igreja católica, traz 

sementes de resistência, mas também dificuldades estruturais de se romper o 

cerco da dominação.  

  As administrações municipais permanecem ineficientes no cumprimento 

de suas funções, mas mantêm o status político de ser a instância de poder local 

mais próxima do cotidiano da população e, portanto, objeto de disputa política entre 

os setores do poder local. 

  Com todas as modificações sofridas pelo município nestes vinte e cinco 

anos, a sociedade e a economia se alteraram, mas o controle político tende a 

permanecer o mesmo. 
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NOTAS AO CAPÍTULO 4 

(1) O Populismo, como estilo de governo, vigora no país entre 1930 e 1964 como 

um esforço permanente, comum nas democracias burguesas, de agregar as 

massas ao processo político. Esta incorporação não se dá de maneira passiva, 

configurando-se um processo popular. Quando a direção do país é populista, 

significa que nela estão representados os interesses de vários setores que 

instituições políticas estão atreladas ao Estado e todos buscam a 

industrialização. Weffort, ob. cit., caps. 1 e 4 o Governo João Goulart vive a 

crise do populismo, quando os interesses oligárquicos e industriais não são 

mais capazes de integrar o conjunto das classes dominantes. R. Dreifuss, ob. 

cit., pg. 141. 

(2) Sobre o tratamento da questão agrária no Governo João Goulart, ver Moniz 

Bandeira: “O  Governo João Goulart. As lutas sociais no Brasil”, cap. 10. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. 

(3) Idem, ibid., pg 55. 

(4) Heloísa M. M. Starling: “Os Senhores das Gerais”. Petrópolis, 1986, 

especialmente cap. VI. Ver também Moniz Bandeira, ob. cit., pg 165. 

(5) H. Starling, ob. cit., pg. 246-248. 

(6) Moniz Bandeira, ob. cit., pg. 55. 

(7) Entrevista. O sigilo é mantido a pedido da fonte. 

(8) Solange Simões: “Deus, Pátria e Família: As Mulheres no Golpe de 1964”. 

Petrópolis, Vozes, 1985. 

(9) Ibid., pg. 116. 
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(10) Entrevista. O sigilo é mantido a pedido da fonte. Figuravam ainda, na liderança 

da FEAC, Gelson Dias, Ramsés Lacerda e José Maria Oliveira. 

(11) A relação das campanhas eleitorais financiadas consta em Starling, ob. cit., 

pg. 365.Sobre os votos recebidos por Teófilo Pires entre 1958 e 1966, ver anexo B. 

(12) Nelson Vianna, ob. cit., pg. 172. 

(13) Entrevista com Dr. Geraldo Correa Machado. 

(14) H. Starling, ob. cit., pgs. 135-138 

(15) Entrevistas com Georgino de Souza, Dr. Luis de Paula Ferreira, Pedro Santos 

e Dr.Geraldo Correa Machado. 

(16) Vianna, ob. cit., pg. 226. 

(17) Item, Ibid., pg. 263. Em 28.07.62, a Prefeitura cria a CAEMC como empresa de 

economia mista, em substituição à Cia. De Águas e Esgotos do Nordeste – 

CAENE. 

(18) Entrevista com Dr. Luis de Paula Ferreira. 

(19) Idem.  

(20) Entrevista com Marina Lorenzo Fernandes. Em 1961 é criado o Conservatório, 

numa ação conjunta da prefeitura (doação do prédio) e pessoas como Mario 

Ribeiro da Silveira, Antonio Augusto Tupinambá e Joaquim Silva. Sua 

estadualização foi também apoiada pela Associação Médica. 

(21) ACI – Revista Montes Claros Hoje, 1979, pg. 45. 

(22) Sônia Nicolau dos Santos, ob. cit., pgs. 38-39. 

(23) Entrevista com Dr. Georgino Jorge de Souza. 

(24) Sônia Nicolau dos Santos, ob. cit., pgs. 38-39. 

(25) Idem, pg. 26. 
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(26) Xacribá. Grupo de Estudos sobre a Questão Indígena. Belo Horizonte, 1981. 

(27) Moniz Bandeira, ob. cit., pg. 55. 

(28) Diário de Montes Claros, 30.04.64. 

(29) Sobre Três Marias, ver Hermes de Paula, ob. cit., pg 627. 

(30) No primeiro caso, ver por exemplo Bolívar Lamonier: “A Representação 

Proporcional no Brasil: Mapeamento de Um Debate”, Revista de Cultura e Política, 

n°7, CGDGC, São Paulo. No segundo caso temos, por exemplo, Maria do Carmo 

Campello de Souza, ob. cit. 

(31) Sobre a penetração da burocracia na sociedade civil, como inibidora da 

organização político-partidária, ver M. C. Campello de Souza, ob. cit., pgs. 103-

104. 

(32) Idem, Ibid., pg. 168. 

(33) Sobre o PSD, ver Regina Sampaio: “O Partido Social Progressista em São 

Paulo”, in Partidos Políticos no Brasil, ob. cit., vol. 1, pgs. 171-182. 

(34) Entrevista com João Avelino. 

(35) Otávio Dulci: “Minas Gerais: Continuidade e Mudança”, in Revista de Cultura e 

Política, ob. cit., pg.85 

(36) Entrevista com João Avelino. 

(37) Otávio Dulci, ob. cit., pg.85. 

(38) Entrevista com João Avelino 

(39) Entrevista com Joel F. de Oliveira. 

(40) Entrevista com João Avelino. Ver também anexo A. 

(41) Sobre as Prefeituras, ver item 4.4 deste trabalho. 
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(42) Entrevista com Oliveiro Barbosa. São citados políticos do PTB, ARENA e 

MDB, como ligados à Sociedade São Vicente. 

(43) Entrevista com Yede Cristowa. 

(44) Entrevista com José Marcio Girardi de Mendonça 

(45) Entrevista com Sebastião dos Santos Sobrinho. Entrevista com João Avelino. 

(46) Sobre o assunto, ver por exemplo, Antonio Otávio Cintra: “ Partidos Políticos 

em Belo Horizonte” in Partidos Políticos no Brasil, ob. cit., vol. II.  

(47) Nelson Vianna, ob. cit., pg. 43. 

(48) Associação Comercial e Industrial de Montes Claros – ACIMC, matéria 

especial. Entrevista com Werlington Pereira Lima, presidente da entidade desde 

1985, Montes Claros, 1986. 

(49) Idem, Ibid. Ver também discurso de Teófilo Pires: “Homenagem Póstuma a 

Plínio Ribeiro”, Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, Departamento de 

Imprensa Nacional, Brasília, 1968. 

(50) ACIMC, ob. cit., pg.2 

(51) Nelson Vianna, ob. cit., pg.68 

(52) ACIMC, Arquivo, Fichas de Filiação 

(53) ACIMC, ob. cit., pg.3 

(54) Idem, Ibid., pg.2 

(55) ACIMC, Circular n° 016/85 

(56) ACIMC, ob. cit., pg.2 

(57) Idem, Ibid, pg.5 

(58) ACIMC,Circular n? 016/85 

(59) Entrevista com Geraldo Correa Machado. 
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(60) A composição das entidades consta da entrevista de Lucas Elmo Pinheiro. 

(61) Nelson Vianna, ob. cit., pg.398 

(62) Idem, pg. 245 

(63) Entrevista com Lucas Elmo Pinheiro 

(64)Idem, Ibid. 

(65) Entrevistas com Lucas Elmo Pinheiro e Semeão Ribeiro Pires 

(66) Entrevista com Lucas Elmo Pinheiro 

(67) Idem, Ibid. 

(68) Entrevista com Lucas Elmo Pinheiro, Pedro Santos, Geraldo C. Machado, 

Semeão Pires, Luiz de Paula Ferreira e Jairo Ataíde Vieira. 

(69) Sociedade Rural de Montes Claros. Dados colhidos na Secretaria e 

confirmados em entrevista com Lucas Elmo Pinheiro. 

(70) O termo “movimento de massas” é utilizado aqui para designar movimentos 

agregadores de interesses de ampla maioria de trabalhadores, com canais próprios 

de reivindicações e que interferem no desenrolar dos fatos políticos. 

(71) Entrevista com José da Conceição Santos 

(72) Entrevistas com João Avelino, Rosely Carlos Augusto, Ana Maria Rodrigues e 

José da Conceição Santos. 

(73) Entrevista com José da Conceição Santos  

(74) O sigilo é mantido a pedido da fonte. 

(75) Idem. 

(76)Idem. 

(77) Entrevista com João Avelino 

(78) O sigilo é mantido a pedido da fonte. 
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(79) Entrevistas com João Avelino e José da Conceição Santos 

(80) Entrevista com João Avelino 

(81) Entrevista com José C. Santos 

(82) Idem. 

(83) Entrevistas com José Marcio Gorardi de Mendonça e João Avelino. 

(84) Ver anexo 

(85) Entrevista com José Paulo Ferreira Gomes 

(86) Idem. Consta nesta entrevista que o entrevistado foi demitido da Mercantil 

Industrias Mecânicas – MECA, após promover uma assembléia que contou com a 

participação de 200 trabalhadores. 

(87) Idem. Ver também anexo 

(88) Entrevista com José Paulo F. Gomes 

(89) Entrevista com Carlos Alberto Alves Pereira 

(90) Idem. 

(91) Idem. Ver também anexo 

(92) Entrevista com Carlos Alberto Alves Pereira 

(93) Idem 

(94) Idem. As entidades que têm o direito legal de participar nas negociações 

trabalhistas são a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, Sindicato 

dos Empregadores no Comércio e Sindicato do Comércio Varejista. 

(95) Idem. 

(96) Entrevista com Sebastião dos Santos Sobrinho 

(97) Entrevista com Sebastião dos Santos Sobrinho. 
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(98) Idem. Até 1985, a área de abrangência deste sindicato permaneceu a mesma. 

(99) Idem.  

(100) Idem. 

(101) Ver anexo A e ver anexo B. 

(102) Entrevista com Ana Maria Rodrigues. Constavam como exemplo de 

lideranças que se formaram a partir da PO e das CEBs, a direção dos sindicatos da 

construção civil e dos trabalhadores na indústria química desde 1985, e o vereador 

Osmar Ferreira (PMDB-1982). 

(103) Idem.  

(104) Idem. 

(105) Entrevista com José Marcio Girard de Mendonça. 

(106) Idem.  

(107) Entrevistas com Ana Maria Rodrigues e Rosely Carlos Augusto. 

(108) Idem. 

(109) Idem. 

(110) Entrevista com Rosely Carlos Augusto. 

(111) Secretaria Municipal de Planejamento. Consulta à População para a 

Elaboração do Orçamento Municipal para 1986. Montes Claros, 1985. Constam 43 

associações de bairros em funcionamento no município. 

(112) Entrevistas com José G. de Mendonça, Rosely Carlos Augusto e Ana M. 

Rodrigues. 

(113) Entrevistas com Ana M. Rodrigues e Rosely C. Augusto. 

(114) O enfraquecimento das instituições representativas, como uma vertente do 

processo de ampliação do Estado Moderno, é uma antiga discussão na Ciência 
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Política. V. I. Lenin, em O Estado e a Revolução, já havia colocado que, no 

processo de expansão do capitalismo monopolista, para a estabilidade da classe 

dominante, o centro do poder não pode se localizar em instituições representativas, 

passando para as burocracias executivas. A função do parlamento se limitaria à 

legitimação das ações da burguesia. Erik Olin Wright (Classe, Crise e o Estado, 

cap. 4. Zahar Ed. Rio de Janeiro, 1981) faz uma síntese comparativa e crítica entre 

as posições de Max Weber e Lênin, quanto à relação entre o Estado e a 

burocracia, mostrando quanto à relevante esta discussão para a compreensão do 

processo político na sociedade capitalista. Especificamente sobre as formas de 

ampliação do poder do Estado, ver Nicos Poutlanzas, O Estado, o Poder e o 

Socialismo, cap. 4, Graal, Rio de Janeiro, 1981.  

(115) Maria das Mercês Gomes Somarriba e Maria Rezende Afonso: “Poder 

Legislativo Municipal e Movimentos Populares: Participações, Clientelismo em Belo 

Horizonte.” Textos de Sociologia e Antropologia, Mestrado em Sociologia, FAFICH, 

UFMG, 1987, pgs. 2-5. 

(116) Idem, Ibid. 

(117) Entre as atividades semanais dos vereadores, aquelas de que mais se 

ocupam são a troca de nomes de ruas (existem casos de num espaço de poucos 

meses, a mesma rua receber mais de um nome); oferecimento de títulos de 

Cidadão Honorário e substituição de nomes de vilas por bairros, ainda que o hábito 

popular insista na denominação de “vilas”, como é o caso da Vila Guilhermina. 

Entrevista com Luzia Efigênia Duarte Rebello. 

(118) Entrevistas com Dr. Semeão Ribeiro Pires, Dr. Pedro Santos e José Marcio 

Girard de Mendonça. 

(119) Idem.  
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(120) Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Governo. 

Relatório de Um Ano de Administração Mutirão. PMMC, Montes Claros, 1984. 

(121) Especificações quanto à receita municipal constam em Luiza Erundina de 

Sousa: “A Importância da Política Municipal na Luta dos Trabalhadores”, in Política 

Municipal, Porto Alegre, Mercado Aberto / Fundação Wilson Pinheiro, 1985, pgs. 

32-36.  Quanto à composição da receita municipal, ver ACI, 1979, pg. 82. 

(122) Entrevista com Dr. Pedro Santos. 

(123) Entrevista com Dr. Lucas Elmo Pinheiro. 

(124) Entrevista com Dr. Semeão Ribeiro Pires. 

(125) Entrevista com João Avelino. 

(126) Idem. 

(127) Entrevista com João Henrique Ribeiro. Ver também item 3.1 deste trabalho. 

(128) Entrevista com Jairo Ataíde Ribeiro. 

(129) Entrevista com João Avelino. 

(130) Idem. 

(131) Entrevista com João Carlos Valle de Lima. 

(132) Entrevista com Dr. Lucas Elmo Pinheiro. 

(133) Entrevista com José Marcio Girard de Mendonça. 

(134) Idem, e entrevista com João Avelino e Dr. Geraldo Correa Machado. 

(135) Entrevistas com João Avelino e José Marcio G. de Mendonça. 

(136) Entrevista com José Marcio G. de Mendonça. 

(137) Entrevistas com Ana Maria Rodrigues e Rosely Carlos Augusto. 
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(138) Podemos citar o calçamento de ruas; o alargamento de passeios; a 

construção de creches, lavanderias e centros comunitários; a construção e as 

reformas de escolas; a reforma da legislação urbanística. Convênio 46/1981 de 

23.11.81. Secretaria Municipal de Planejamento. Arquivo COM, PMMC, Montes 

Claros. Ver também item 3.4 deste trabalho. 
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CAPÍTULO 5 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

  Esta pesquisa esta pesquisa é uma evidência empírica do processo de 

ampliação e centralização do poder no Brasil e do grau de interdependência entre 

as instâncias de poder do Estado. 

  Descarto a idéia de que o poder local se numa mera reprodução da 

estrutura de poder de um determinado país. Existem sim determinações de caráter 

nacional, que se colocam como os limites dentro dos quais um certo tipo de poder 

local se mantém. Mas procuramos demonstrar que as formas particulares de 

realização do poder político ao nível local acrescentam elementos à própria 

compreensão das contradições políticas nacionais – as elites em Montes Claros 

procuraram constantemente a formulação de um projeto político que denotasse 

suas especificidades. Assim foram garantindo um espaço político próprio, não 

restrito à geografia do município e ao mesmo tempo condicionado pela estrutura do 

poder central. 

  Se nas análises da concentração de recursos no capitalismo avançado 

os governos locais indicam possibilidades de descentralização do Estado, abrindo 

uma perspectiva de atuação democrática para os cidadãos, no nosso caso, o 

município ainda busca centralizar e concentrar aqueles recursos. E o faz com estilo 

próprio, ou seja, a partir das características de suas forças políticas. 

  Queremos ressaltar que as chances de atuação democrática em Montes 

Claros foram exploradas por alguns setores ou mesmo pela diversificação de 
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atores institucionais. Entretanto, não foram suficientes para imprimir uma nova 

feição ao jogo político. 

  Tratando-se de um estudo sobre as formas de articulação do poder 

político, procuramos demonstrar as amarras do município em relação às demais 

esferas do poder do Estado e as particularidades locais na realização dos objetivos 

e determinantes políticos centrais. 

  Foi de grande importância a intermediação feita pelo Governo do Estado 

de Minas Gerais entre o município e os centros de poder. Persiste até os anos 80 

um compromisso entre os grupos de poder estadual e municipal, numa típica 

aliança coronelística, ainda que num cenário tipicamente urbano. 

  A manutenção de uma elite autoritária e patrimonialista se deu às custas 

da política de clientela, de apelos populistas e mais de cento e vinte anos de 

predomínio oligárquico. 

  Os traços patrimonialistas se fundamentam no longo predomínio de uma 

liderança de bases agrárias (criadores e comerciantes de gado) e comerciais 

(comerciantes de bens de consumo). Estes interesses se aliam aos novos 

industriais que se instalam na cidade, a partir dos anos 60 e passam a agir de 

maneira conjunta, principalmente no que diz respeito às articulações com os 

centros de poder. Nas medidas internas ao município, o empresariado industrial 

costuma atuar esporadicamente, de modo quase assistencial: contribui nas 

iluminações públicas das festas juninas e de natal, constroem praças e centros 

poliesportivos. 

  A partir da SUDENE, se instala u parque industrial um tanto caótico, não 

complementar, com indústrias tradicionais ao lado daquelas de tecnologia de ponta, 

ligadas ao capital do Centro-Sul e, portanto, podendo ser independentes do grupo 

de poder local. Entretanto isto não ocorre. O processo de industrialização é 
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resultado da justaposição de interesses locais e nacionais. São suas articulações 

que propiciam a chegada do paraíso fiscal e financeiro chamado SUDENE. Após 

este acordo político é que são abertas as portas para qualquer empresário que 

tenha acesso ao parecer favorável da SUDENE ou o apoio político do governador 

de Minas. 

  A necessidade de concordância política entre as elites e dupla 

legitimação que engendram fica transparente na análise da atuação do município 

no golpe militar de 1964 e nas considerações sobre a política partidária na cidade. 

  A formação conservadora de montes Claros evidencia a formulação de 

uma política tradicional, onde naturalmente o personalismo é um traço marcante – 

são famílias centradas em um ou dois chefes como os Ataíde, os Ribeiro, os 

Chaves ou os Teixeira de Carvalho, que permanecem ao longo da historia 

concentrando poder, decisão e solidificando seus próprios negócios e interesses. 

  As administrações públicas, desde 1831, para a prestação de serviços 

básicos como água, luz e esgoto, recorrem, antes de tudo, ao Governo do Estado 

de Minas Gerais. Quando estes serviços passam a ser feitos por empresas, se 

tornam mais eficientes, o que recai sobre a prática imediatista da política de 

clientela e engrossam o poder das burocracias. 

  Clientelismo e coronéis se misturam para referendar o projeto 

patrimonialista da elite local. E este foi o fio condutor das mudanças sofridas pela 

cidade. Uma modernização capenga que faz de Montes Claros um reduto de 

conservadorismo político e de desagregação social. 
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ANEXO – A 

COMPOSIÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS 

 
1832 – Liderança Conservadora e Liberal:  
Pres.: Cel. Pinheiro Neves; Vice-Pres.: Francisco Vaz Mourão; Lourenço Vieira de 
Azevedo Coutinho; Luiz de Araújo Abreu; Antonio Xavier Mendonça; José Joaquim 
Marques; João Antonio Maris (optou por juiz de paz); José Antonio de Almeida Saraiva. 
1837 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Padre Felipe Pereira de Carvalho; Vice-Pres.: Pinheiro Neves; Antonio 
Gonçalves Chaves; Lourenço Vieira de Azeredo Coutinho; José Antonio de Almeida 
Saraiva; João Durães Coutinho; Gregório Caldeira Brant. 
1841 – Liderança Liberal: 
Pres.: Padre Antonio Gonçalves Chaves: João Durães Coutinho; Joaquim Ferreira da 
Costa; Padre Felipe Carvalho; Padre Ambrosio Caldeira Brant; Cap. José R. Prates.  
1845 – Liderança Liberal: 
Pres.: Padre Gonçalves Chaves; Padre Antonio Teixeira de Carvalho; Cap. José 
Rodrigues Prates; Tte. Joaquim Ferreira da Costa; Alferes Antonio Xavier de 
Mendonça; Alferes José Fernandes Pereira Corres; João Durâes Coutinho.  
1849 – Liderança Liberal: 
Pres.: Padre Chaves (até 1851) e Cap. José Rodrigues Prates, Vice-Pres. de Padre 
Chaves (de 1851 a 1853); Tte. Cel. João Durães Coutinho; Padre José T. de Siqueira; 
Cap. Joaquim Alves Sarmento; Padre Antonio de Carvalho.  
1853 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Carlos Versiani; Francisco José Pereira do Amaral; Gregório José Veloso; José 
Rodrigues Prates; Joaquim Ferreira da Costa; Cesário José da Mota; Antonio Teixeira 
de Carvalho. 
1857 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Carlos Versiani; Alferes J.F. Pereira Corres; Cel. João Alves Maurício; Antonio P. 
dos Anjos. 
1859 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Carlos José Versiani; Alferes Simeão Ribeiro da Silva, Tte.Cel. João Alves 
Maurício; Tte. Cel. Gregório José Veloso; Antonio Francisco Barbosa; Antonio Pereira 
dos Anjos. 
1861 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Carlos Jose Versiani; Vice-Pres. Tte. Cel. João Alves Maurício; Alferes José 
Fernandes Pereira Correa; Justino de Andrade Câmara; Serafim Gonçalves 
Guimarães; Revmo. Antonio Alves dos Reis; Simeão Ribeiro da Silva; Cel. José R. 
Prates. 
1864 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Carlos José Versiani; Justino de Andrade Câmara; Simeão Ribeiro da Silva; 
Francisco Freire da Fonseca; José Vicente Martisn; Antonio José Domingues, 
Francisco Barbosa; José Fernandes P. Correa; João Caldeira Brant. 
1869 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Carlos Jose Versiani; Francisco Freire da Fonseca; Francisco Durães Coutinho; 
Antonio Jose Domingues; Antonio Francisco Barbosa, Francisco Thiago Caldeira; 
Manoel Jose Coelho; Joaquim Jose Guimarães; Luiz Ribeiro da Silva; Celestino Cruz 
(substituição) 
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1873 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Francisco Durães Coutinho; Luiz Ribeiro da Silva; Antonio Jose Domingues; 
Manoel Jose de Souza; Manoel Carlos de Oliveira; Felipe A. Veloso; João Luiz 
Procópio; Luciano F. Aguiar; Antonio Jose de Oliveira. 
 
1877 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Alferes Antonio José Domingues(afastado e substituído por Justino Câmara); 
conservadores. 
1881 – Liderança Liberal: 
Pres.: Joaquim Alves Sarmento; Vice-Pres.: Jose Fernandes Barbosa; João Pereira de 
Araújo; Joaquim Soares da Costa; Jose Antonio Versiani; Joaquim Inácio Vieira; João 
Caldeira Brant; Manoel Alves Sarmento. 
1887 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Pedro de Araújo Abreu; Vice-Pres. Victor Quirino de Souza; Justino Andrade 
Câmara; Justino S. Teixeira Guimarães; Serafim Pereira Trindade; Padre Augusto 
Prudêncio da Silva; João Alves da Silva Versiani; Alberto Casimiro de Azevedo Pereira; 
Christino Xavier do Ó; Cap. Antonio da Silva Maia ( substituição); Tte. Ezequias 
Teixeira de Carvalho. 
1890 
Pres.: Victor Quirino de Souza; Vice-Pres.Alberto Casimiro de Azevedo Pereira; Pres. 
da Intendência: Camilo Phiplinto Prates; Intendentes: João Antonio Gonçalves Chaves, 
Celestino Soares da Cruz, Francisco Candido de Almeida; Adjuntos: Antonio 
Francelino Lafetá e Jose Rodrigues Prates 
1892 
Camilo Prates pede exoneração. É substituído por Celestino Cruz que, um mês depois, 
passa a presidência à Carlos Jose Versiani, acumulando as funções de Intendente e 
Presidente da Câmara. 
1895 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Honorato Alves; Vice-Pres.: Eusébio Sarmento; Cap. José Filomeno de Araújo; 
Tte. Eusébio Teixeira de Carvalho; Américo Pio Dias; Leolino de Andrade Câmara; Tte. 
Eusébio Alves Sarmento;Rochânio Dias Correa; Luiz Jose Gregório; Manoel Pereira de 
Queiroz; Jose de Oliveira; Antonio Prates Sobrinho. 
1898 
Pres.: Simeão Ribeiro dos Santos; Tte. Ezequías Teixeira de Carvalho; Manoel da 
Silva Dôdo; Jose Cattone Pereira da Costa; Padre Augusto Prudêncio da Silva; Leolino 
de Andrade Câmara; Antonio Prates Sobrinho; João Augusto de Andrade; Ovídio 
Moreira de Melo; João José de Figueiredo; Francisco Candido de Almeida. 
1901 – Liderança Conservadora: 
Pres. da Câmara e Prefeito: Padre Augusto Prudêncio da Silva; Major Simeão Ribeiro 
dos Santos; Cel. José Antonio Versiani; Dr. Honorato Jose Alves; Cap. João dos Anjos 
Próis; Cap. Eugênio Lopes da Silva; Tte. Ezequias Teixeira de Carvalho; Antonio 
Prates Sobrinho. 
1905 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Honorato Alves; Vice-Pres.: Major Joaquim Jose Costa; Camilo Candido de 
Lelis; Tte. Cel. Antonio dos Anjos; Major Herculano Ribeiro dos santos; Antonio 
Augusto Correa Machado Filho: Antonio Pereira da Silva. 
1908 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Dr. João José Alves; Vice-Pres.: Joaquim Jose Costa; Herculano Rodrigues 
Trindade; Jovino Alves Versiani; Tte. Cel. Antonio dos Anjos; Tte. Cel. Antonio Augusto 
Spyer; Filomeno Ribeiro dos Santos; Manoel Rodrigues de Morais; Jose Thiago da 
Silva; João Pereira da Costa. 
1912 (“Liberal” / rompe com os Alves): 
Pres.:Cel. Joaquim Jose Costa. Os demais têm o mandato prorrogado 
1916 – Liderança Conservadora: 
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Pres.: João José Alves; Vice-Pres.: Marciano Alves Maurício; Antonio Soares de 
Miranda; Cel Antonio dos Anjos; Cel. Antonio Versiani; Cel. Jacintho Alves da Silveira; 
Antonio Ferreira de Oliveira. 
 
 
 
1917 – Liderança Paritária: 
Acordo político com intervenção do Estado. 
Pres.: João Jose Alves; Vice-Pres.: João Cattoni; Cel. Jose Rodrigues Prates; 
Marciano Alves Mauricio; Padre Augusto Prudêncio da Silva; Cap. João Bernardino de 
Figueiredo; Cap. Jacintho Alves da Silveira; Antonio Ferreira de Oliveira; Cel. Luiz 
Maia; João Alves. 
1919 – Liderança Conservadora: 
Pres.: João Jose Alves; Vice-Pres.: Mario Velloso; João Carttoni; Pedro Augusto 
Veloso; Christino T. Xavier do Ó; Antonio Ferreira de Oliveira; Luiz de Souza Guedes; 
Padre Augusto F. da Silva; Major Honor Sarmento; Francelino Dias. 
1923 – Liderança Conservadora: 
Pres.: Cel. Antonio dos Anjos; Vice-Pres.: Dr. Jose Correa Machado; Cel. Etelvino 
Teixeira de Carvalho; Dr. Herculino Pereira de Souza; Cel. Antonio Augusto Spyer; 
Cap. Carlos Pereira dos Santos; Dr. Antonio Teixeira de Carvalho; Dr. Marciano Alves 
Maurício; Major Antonio Prates Sobrinho; Major Honór Sarmento; Dr. Jose Barbosa 
Neto. 
1927 
Pres.: Dr. José Correa Machado; Vice-Pres.: Dr. Pedro Augusto Velloso; Antonio 
Augusto Teixeira; Luiz Onofre Lafetá; Dr. Alfredo de Souza Coutinho; Cel. Etelvino 
Teixeira de Carvalho; Cap. Carlos Pereira dos Santos; João Nobre de Oliveira; Dr. 
Marciano Alves Maurício; Cel. João Lopes Martins; Carlos Versiani dos Anjos. 
1928 – Conservadores: 
Agente do Executivo e Presidente da Câmara: Dr. Pedro Augusto Velloso. No mesmo 
ano, a Câmara militarmente ocupada ( Tte. Otávio Diniz), assumindo a Presidência o 
Dr. Alfredo Coutinho. 
1931  
Olegário Maciel, Presidente do Estado de Minas Gerais, nomeia Orlando Ferreira Pinto 
para Prefeito. 
1932 
Nomeação de Carlos da Mata Machado para substituir Orlando Pinto, por ato do 
Governo do Estado. 
1934 
Prefeito: Dr. Floriano Neiva de Siqueira Torres 
1935 
Prefeito nomeado: José Antonio Saraiva ( no ano seguinte foi eleito pela maioria dos 
vereadores da Câmara) 
1936 – Maioria (inclusive o Prefeito) Partido Progressista 
Pres.: Dr. Antonio Teixeira de Carvalho; Alfeu Gonçalves de Quadros; Dr. Crispim 
Feleicíssimo; Mário Vereiani Veloso; Cap. Francisco José Guimarães; Cap. Anselmo 
dos Santos; Jose Esteves Rodrigues, João Paculdino Ferreira; Jose Rodrigues 
Caldeira. 
1937 
O presidente da Câmara se incompatibiliza com o Prefeito e se demite, sendo 
substituído por Dr. Alfeu Gonçalves de Quadros, ficando a Presidência da Câmara com 
o Sr. Crispim Feleicissimo. Mas o Governo do Estado nomeia Dr. Antonio T. de 
Cravalho para Prefeito da cidade. 
1942 
Morre Dr. Teixeira de Carvalho.Dr. Alfeu Gonçalves de Quadros é nomeado para 
substitui-lo, por ato do Dr.Benedito Valadares. 
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1947 
 
      Partido  Formação Ocupação 
Prefeito: 
Alfeu Gonçalves de Quadros   PR-PSD Medico Fazendeiro 
 
Pres.Câmara: 
João Lopes Martins    PR    -  Fazendeiro 
Vereadores: 
Alvino Pereira de Souza   PR     -  Fazendeiro 
Antonio Augusto Veloso   PR  Medico  - 
Antonio de Oliveira Fraga   PR     -  Industrial 
Carlos Gomes da Mota   PR  Advogado Fazendeiro 
Domingos Lopes da Silva   PR     -  Fazendeiro 
Francisco Ribeiro Pires   PSD  Advogado Fazendeiro 
Gorgônio Mendes Cardoso   PR     -  Fazendeiro 
Hildeberto Alves de Freitas   PR     -  Fazendeiro 
João Ferreira Pimenta   PSD  Engenheiro Fazendeiro 
João Soares de Carvalho   PSD     -  Comerc. 
José Dias da Silva    PSD     -  Comerc. 
José Joaquim Pereira Dé   PR     -  Comerc. 
Mauro de Araújo Moreira   PR     -  Banc./ Faz. 
Pedro Santos     UDN  Medico Fazendeiro 
 
1950 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Enéas Mineiro de Souza   PSD/UND/ 7.327  -/Fazendeiro 
      PTB/PR/PRP  
Vereadores: 
Ademar Dias de Figueiredo   PTN  60  -/Fazendeiro 
Aleixo Pereira Lopes    PR  594  -/Fazendeiro 
Antonio Augusto Veloso   PTN  337  Médico/- 
Filomeno Ribeiro dos Santos   PSD  302  -/Fazendeiro 
Gregório Mendes Cardoso   PTN  423  -/Fazendeiro 
Hildeberto Alves de Freitas   PTN  590  -/Fazendeiro 
João Antonio P. de Carvalho   PSD  231  Eng°Civ/Faz 
João F. Pimenta    PSD  441  Eng°/- 
José Maria Sobrinho    PR  431  -/Fazendeiro 
José Nunes Mourão    PTN  506  Adv.Prof/Faz 
José Xavier Guimarães   PTB  412  -/Constru 
Mario Antonio Rabelo    PR  472  -/Comerc 
Pedro Santos     UDN  483  Medico/- 
Ricardo Francisco Tofani   PTN  469  Agrimen/- 
Sebastião Almerio Borges   PR  474  Contador 
 
1954 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Alfeu Gonçalves de Quadros   PSD  7.232  Med/Faz 
Vereadores: 
Artur Fagundes de Oliveira   PR  600  Adv/Faz 
Benedito Pereira Gomes   PR  639  Comerc/Faz 
Benoni Gomes da Mota   PSD  554  -/Comerc 
Candido Simões Canela   PSD  463  -/Tabelião 
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Eugênio da Costa Zuba   PR  387  -/Comerc 
Geraldo Athayde    PSD  974  Adv/Faz 
Hildeberto Alves de Freitas   PSD  705  Adv/Faz 
Jader Dias de Figueiredo   PSD  452  -/Faz 
José Antonio Veloso    PR  540  -/Faz 
José Avelino Pereira     PSD  607  -/Faz 
José Maria Sobrinho    PR  533  -/Faz 
José Nunes Mourão    PSD  774  Adv/- 
José Xavier Guimarães   PTB  393  Construtor 
Pedro Martins Santana   PR  366  Prof. Adv. 
Ricardinho Francisco Tofani   PDS  437  Agrimensor 
 
1958 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito:  
Simeão Ribeiro Pires    PR/UDN 7.396  Eng°/Faz 
Vereadores: 
Aflio Mendes de Águia   PSD  828  Med/Faz 
Artur Fagundes de Oliveira   PR  834  Adv/Faz 
Benoni Gomes da Mota   PSD  345  -/Comerc 
Geraldo Correa Machado   PSD  464  Med/Faz 
Geraldo R. dos Santos   PR  518  -/Faz 
João Vale Maurício    PR  1.115  Med/Faz 
José Geraldo Alkmin    PSD  364  Faz/Comerc 
José Laércio P. Oliveira   PR  288  -/Func. Publ. 
José Maia Sobrinho    PSD  466  -/Faz 
José Nunes Mourão    PSD  528  Advogado 
Manoel José de Souza   PSD  789  -/Faz 
(Neco Santa Rita) 
Mario Ribeiro da Silveira   UPI  693  Med/Faz 
Oldemar Santos    UPI  428  Adv/Indus 
Robsom Crusoé    PR  286  Adv/Banc 
Ubaldino Assis    PR  547  Adv/Comerc 
 
1962 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Pedro Santos     PL  5.220 
Vereadores: 
Gentil Freire de Alkin    PSD  432  -/Faz Comerc 
Geraldo Athayde    PSD  631  Adv/Faz 
Humberto Souto    PSD  421  Advogado 
José Coelho de Araújo   PSD  452  Med/FazDeleg 
Manoel José de Souza   PSD  445  -/Faz 
Virgilio Gonçalves Pereira   PSD  477  -/Faz   
Candido Simões Canela   PR  386  Tabelião 
José Gomes Ribeiro    PR  329   - 
José Rodrigues Souto   PR  469  -/Faz 
Simeão Ribeiro Pires    PR  668  Eng°/Faz 
Ubaldino Assis de oliveira   PR  372  Adv/Comerc 
João Luis de Almeida Filho   UTR  248  Prof Adv 
Jonas Alves Almeida    UDN  315   - 
José Linhares Frota Machado  UDN  717  -/Comerc 
Orlando Ferreira Lima   UDN  369  -/Func Publ 
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1966 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Antonio Lafetá Rebello   ARENA 14.486  -/Fazen 
(Candidato único) 
Vereadores: 
Francisco José Pereira   ARENA 676  Adv/Faz 
João Henrique Dutra    ARENA 483  Radial-Ban 
João Lopes de Melo    ARENA 582  -/Comerc 
Jonas Alves de Almeida   ARENA 433   - 
José Coelho de Araújo   ARENA 509  -/Delegado 
José Sidney de F. Chaves   ARENA 764  Adv/Faz 
Manoel José de Souza   ARENA 536  -/Faz 
Nivaldo Maciel Araújo   ARENA 707  Radialista 
Simeão Ribeiro Pires    ARENA 486   Eng°/Faz 
Valdemiro Fagundes Oliveira  ARENA 433  -/Faz 
Wanderlino Arruda    ARENA 573  Adv/Banc 
Aroldo Costa Tourinho   MDB  727  Médico 
José da Conceição Santos   MDB  851  Advogado 
Manuel Messias Machado   MDB  351   - 
Pedro Narciso     MDB  518  Adv/Faz-Dep 
 
1970 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Pedro Santos     ARENA-II 11.710   - 
Vereadores: 
Aristóteles M. Ruas    ARENA-II 910  -/Comerc 
Geraldo Lima de Jesus   ARENA-II 596   - 
João Henrique Dutra    ARENA-II 660  -/Bancário 
José Linhares F. Machado   ARENA-II 1090  -/Comerc 
Manuel Rocha Ribeiro   ARENA-II 486  -/Comerc 
            (agiota) 
Mario dos Santos Viana   ARENA-II 503  Dentis/Faz 
Simeão Ribeiro Pires    ARENA-II 1044  Eng°/Faz 
Domingos Hamilton S. Lopes  ARENA-I 836  Adv/Faz 
Ivany Martins Pereira    ARENA-I 791  Advogado 
José Sidney de F. Chaves   ARENA-I 813  Advogado  
Julio Gonçalves Pereira   ARENA-I 823  -/Faz 
Rui Braga     ARENA-I 724  Dentis/Faz 
José da Conceição Santos   MDB  561  /Garçom 
José Maria F. de Oliveira   MDB  494  -/Corretor 
Pedro Narciso     MDB  550  Adv/Faz 
 
1972 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Moacir Lopes      ARENA 12.895  Med/Faz 
Vereadores: 
Afrânio Nogueira Lares   ARENA 1.804  Adv/Indus 
Aristóteles M. Ruas    ARENA 1.272  -/Comerc 
Deosvaldo S. Pena    ARENA 938  -/ 
Domingos Hamilton S. Lopes  ARENA 1.156  Adv/Faz 
Geraldo Lima de Jesus   ARENA 882   - 
Gerson Ribeiro da Cruz   ARENA 870   - 
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Humberto Souza L. Pereira   ARENA 920   - 
Humberto Plínio Ribeiro   ARENA 1.790  Med/Faz 
João Henrique Dutra    ARENA 966  -/Bancário 
Mauro Macedo    ARENA 692  -/Comerc 
Ormindo Pereira da Cruz   ARENA 781  Contador 
Vivaldo Rosário S. Macedo   ARENA 1.080  -/Bancário 
José da Conceição Santos   MDB  1.050  -/Garçom 
José Maria F. de Oliveira   MDB  633  -/Corretor 
Pedro Narciso     MDB  2.160  Adv/Faz 
 
1976 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Antonio Lafetá Rebelo   ARENA I 21.750   
Vereadores: 
Juarez Antunes dos Santos   ARENA 1.480 
Domingos Hamilton lopes   ARENA 1.325  Adv/Faz 
Aristóteles Mendes Ruas   ARENA 1.289  -/Comerc 
Geraldo Corres Machado Filho  ARENA 1.255  Medico 
Deosvaldo Santos Pena   ARENA 1.169  
Alberto Walter de Oliveira   ARENA 1.167   
Carlos Welth P. Figueiredo   ARENA 929  Medico 
Ivany Martins Pereira    ARENA 924  Advgado 
Ronald de Carvalho Freire   ARENA 883  
Arnaldo Benício Atayde Dias   ARENA 876  Adv/Faz 
Vivaldo R. S. Macedo    ARENA 871  -/Bancário  
Luis Tadeu Leite    MDB  3.051  Advogado 
José Adão Machado    MDB  743   
Marcelino Felício Mota   MDB  620 
José Gonçalves de Freitas   MDB  544   
 
1982 
      Partido  Votos  Form./Ocup. 
Prefeito: 
Luis Tadeu Leite    PMDB  30.325   
Vereadores: 
José Nardel A. Almeida   PMDB  2.559  -/Radialis 
Miltom Pereira da Cruz   PMDB  2.553  -/Func Publ 
Geraldo Honorato Marques   PMDB  2.205  Professor  
José Paulo Ferreira Gomes   PMDB  1.660  -/Mecânico 
Conrado Pereira dos Santos   PMDB  1.432  -/Comerc 
Maria Aparecida Bispo   PMDB  1.419  Professora 
Osmar Pereira da Silva   PMDB  1.354  -/Sapateiro 
José Maria F. Oliveira   PMDB  914  -/Comerc 
Marco Antonio Pimentel   PMDB  894  -/Comerc  
Sergio Rocha Souza    PMDB  875  Medico 
Cláudio Pereira    PDS  1.467  Med/Faz 
Carlos Welth P. Figueiredo   PDS  1.373  Medico 
Manoel Soares Lopes   PDS   1.155  -/Cartorei 
Joel Guimarães de Souza   PDS  974  Contabilis 
Alvimar G. de Oliveira   PDS  939  Med/Faz 
Afonso Brandão Madureira   PDS  799  Adv/Faz 
Fabrício Juliano da Silva   PDS  778             Dentista  
          prático 
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ANEXO – B 
 
 

ELEIÇÕES 1962 - 1982 
 
*1962:  
     MOC   %  MG 
Eleitorado    19.661   0,7  2.566.905 
Comparecimento   14.831   0,7  2.067.555 
Total de brancos        2.406.067 
Total de nulos           
ASSEMBLEIA ESTADUAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
PL-MTR    858   1,2  71.836 
PDC     148   0,28  52.561 
PR     3.988   1,95  204.369 
PRP     433   0,8  54.452 
PSD     3.574   1,0  374.711 
PSP     1.226   0,6  199.984 
PST     4   0,07  5.526 
PTB     1.449   0,5  264.335 
UDN     1.196   0,2  542.040 
Brancos    1.534   0,6  240.604 
Nulos     421   0,7  57.931 
CÂMARA FEDERAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
PTB-PSP-PL    5.087   1,9  273.972 
MTR     30   1,8  1.752 
PR     4.830   2,8  170.270 
PDS     1.352   0,2  753.247 
UDN     1.601   0,3  544.733 
Brancos    1.495   0,6  260.361 
Nulos     436   0,9  53.220 
SENADO: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Benedito V. Ribeiro   3.610  0,8 454.842 PSD 
Camilo N. da Gama   2.927  0,7 441.546 PTB 
Brancos    12.850  0,7 1.905.390  
Nulos     1.256  0,6 220.338  
DEPUTADOS MAIS VOTADOS NO MUNICIPIO: 
Deputado Estadual: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Artur F. Oliveira   3.549  38,5 9.218  PR 
Aflio Mendes Aguiar   2.833  55,1 5.143  PSD 
João Luis de Almeida   878  59,2 1.483  PSP 
Feliciano de Oliveira   653  6,2 10.556  PTB  
Homero de Souza Santos  635  73,5 864  PL-MTR 
Euler de A. Lafetá   519  6,7 7.799  VDN 
Cláudio Pinheiro de Lima  410  4,0 10.305  PSD 
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Cícero Dumont    287  4,3 6.746  PR 
Deputado Federal: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Teófilo Pires    4.523  23,6 19.157  PR 
Mucio Athayde   2.119  16,7 12.725  PTB-PSP-PL  
Sebastião P. Souza   818  9,6 8.495  PTB-PSP-PL 
Pe. José de Souza Nobre  680  4,9 13.852  PTB-PSP-PL 
Francisco Clementino  642  1,8 35.809  PTB-PSP-PL 
Santiago Dantas  
Oscar Dias Correa    548  1,4 39.873  UDN 
Aquiles Dinis    504  3,7 13.602  PTB-PSP-PL 
José Maria Alkmim   502  2,7 18.882  PSD 
Francelino Pereira   353  1,3 27.366  UDN 
José Aparecido   297  0,9 34.381  UDN 
Gilberto de A. Faria   265  0,6 45.538  PSD 
 
*1966 
     MOC   %  MG 
Eleitorado    24.046    
Comparecimento   18.734   0,8  2.307.578 
Brancos    14.340   1,3  1.075.815 
Nulos     8.269   2,2  371.010  
ASSEMBLEIA ESTADUAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     2.892   0,6  446.848 
MDB-Legenda   99   1,0  9.795 
ARENA    10.449   0,7  476.782 
ARENA-Legenda   138   1,03  13.438 
Brancos    4.322   1,6  276.620 
Nulos     1.071   0,9  107.328 
CÂMARA FEDERAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     2.782   0,6  438.841 
MDB-Legenda   92   0,9  9.569 
ARENA    10.884   0,7  1.468.100 
ARENA-Legenda   70   0,6  12.184 
Brancos    3.944   1,3  295.209 
Nulos     1.124   1,1  105.428 
SENADO: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Milton Soares Campos  4.239  0,4 979.631 UDN 
Darcy B. Oliveira Andrade  7.098  1,1 665.702 UDN 
Brancos    6.074  1,2 503.986 
Nulos     1.323  0,8 158.254 
DEPUTADOS MAIS VOTADOS NO MUNICÍPIO 
Deputado Estadual: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Humberto G. Souto   5.039  55,9 9.009  ARENA 
Mário Genival Tourinho  2.295  38,3 5.980  MDB 
Artur Fagundes   2.081   17.174  ARENA 
Euler Araújo Lafetá   550   5.800  ARENA 
Cícero Dumont   449   12.048  ARENA 
Sebastião Carlos Matos  325   7.915  ARENA 
Feliciano Oliveira   257   11.933  ARENA 
Jairo M. Magalhães   205   25.980  ARENA 
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Deputado Federal: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Luiz de Paula Ferreira  3.677   20.698  ARENA 
Edgar Martins Pereira  3.334   22.945  ARENA 
Teófilo Pires    2.010   13.745  ARENA 
João Herculino S. Lopes  1.211   75.599  MDB 
Aquilez Diniz    827   18.937  MDB 
José de Magalhães Pinto  509   187.567 ARENA 
Gilberto Andrade Faria  215   50.839  ARENA 
 
*1970 
     MOC   %  MG 
Eleitorado    31.826   0,8  3.769.687 
Comparecimento   23.462   0,8  2.829.149 
Brancos    24.479   0,6  3.456.093 
Nulos     4.074   0,5  754.624 
ASSEMBLEIA ESTADUAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     629   0,2  359.882 
MDB - legenda     
ARENA    16.467   1,2  1.411.963 
ARENA – legenda   170   0,5  31.524 
Brancos    5.048   0,6  797.547 
Nulos     1.318   0,5  259.757 
CÂMARA FEDERAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     577   0,7  334.699 
MDB - legenda   2.189 
ARENA    16.491   1,2  1.371.600 
ARENA – legenda   149   0,5  28.331 
Brancos    5.704   0,6  825.525 
Nulos     1.690   0,6  297.325 
SENADO: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Magalhães Pinto   16.913  1,0 1.680.638 ARENA 
Gustavo Capanema   9.150  0,7 1.210.142 ARENA 
Brancos    14.727  0,8 1.833.021 
Nulos     1.066  0,5 197.542 
DEPUTADOS MAIS VOTADOS NO MUNICÍPIO 
Deputado Estadual: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Moacir Lopes    6.462   23.118  ARENA 
Humberto Guimarães Souto  4.190   13.372  ARENA 
Artur Fagundes Oliveira  1.478   15.071  ARENA 
Teófilo Ribeiro Pires   1.303   7.902  ARENA 
Euler de Araújo Lafetá  789   4.740  ARENA 
Heráclito Cunha Ortiga  325   11.427  ARENA 
Mário Bicalho    277   7.814  MDB 
Feliciano Oliveira   243   12.491  ARENA 
Cícero Dumont   235   11.619  ARENA 
Deputado Federal: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Edgar Martins Pereira  9.807   43.114  ARENA 
Luiz de Paula Ferreira  4.072   20.432  ARENA 
Francelino P. dos Santos  536   53.597  ARENA 
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José Maria Alkimim   522   22.607  ARENA 
Jairo M. Cunha Magalhães  374   29.152  ARENA 
Alfredo José Campos Melo  124   10.693  MDB 
 
 
 
*1974 
     MOC   %  MG 
Eleitorado    43.626   0,9  4.478.350 
Comparecimento   33.769   0,9  3.453.403 
Brancos    14.156     1.119.832(*) 
Nulos     6.121     500.206(*) 
ASSEMBLEIA ESTADUAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     9.120   0,9  1.037.909 
ARENA    17.517   1,1  1.636.708 
Brancos    5.009   0,9  537.608 
Nulos     2.123   0,8  242.747 
CÂMARA FEDERAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     8.992   0,8  1.004.661 
ARENA    19.332   1,2  1.614.411 
Brancos    3.562   0,6  582.224 
Nulos     1.883   0,7  252.459 
SENADO: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
José A. Ferreira Neto   10.623  0,8 1.263.860 ARENA 
Itamar Franco    15.446  1,3 1.443.272 MDB 
Brancos    5.585   (*) 
Nulos     2.115   (*) 
(*) Ilegíveis na fonte  
DEPUTADOS MAIS VOTADOS NO MUNICÍPIO 
Deputado Estadual: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Pedro Narciso    8.006  45,5 17.608  MDB 
Antonio S. Dias   6.648  21,2 31.334  ARENA 
Aristóteles M. Ruas   3.745  44,1 8.479  ARENA 
Artur F. de Oliveira   3.235  10,7 30.347  ARENA 
Idimar Vilas Boas   675  5,5 12.313  ARENA 
Robsom Crusué M. Moura  602  33,5 1.796  ARENA 
José S. V. Moreira   216  0,8 26.186  ARENA 
Jaime Orozimbo R. Santos  209  14,1 1.482  ARENA 
Deputado Federal: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Pedro Santos    10.425  39,2 26.568  ARENA 
Genival Tourinho   8.179  16,7 48.899  MDB 
Humberto Souto   7.113  18,2 38.988  ARENA 
Francelino Pereira   304  0,5 65.754  ARENA 
Ruy Hitler P. Teixeira   382  38,5 991  MDB 
 
*1978 
     MOC   %  MG 
Eleitorado    55.891   1,0  5.400.733 
Comparecimento   47.070   1,1  4.460.145 
Brancos    19.625   0,9  1.983.871 
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Nulos     8.026   0,8  967.012 
ASSEMBLEIA ESTADUAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     10.863   0,8  1.431.674 
ARENA    27.471   1,3  2.083.134 
Brancos    6.328   0,9  654.121 
Nulos     2.408   0,8  284.124 
CÂMARA FEDERAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
MDB     10.970   0,8  1.442.082 
ARENA    28.335   1,4  2.060.196 
Brancos    5.696   0,8  673.585 
Nulos     2.069   0,7  284.282 
SENADO: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Tancredo de Almeida Neves  19.574  1,2 1.641.915 MDB 
Fernando J. Fagundes Neto  8.396  0,9 893.772 ARENA 
Brancos    7.601  1,2 656.165 
Nulos     3.549  0,9 398.606 
DEPUTADOS MAIS VOTADOS NO MUNICÍPIO 
Deputado Estadual: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Pedro Santos    10.838  66,7 16.226  ARENA 
Pedro Narciso    9.282  40,1 23.094  MDB 
Francisco José Pereira  4.418  46,5 9.510  ARENA 
Artur F. de Oliveira   2.447  8,3 29.333  ARENA 
Edilsom B. Guimarães  2.214  16,4 13.472  ARENA 
Aristóteles Mendes Ruas  2.160  46,9 4.609  ARENA 
Jaime Orozimbo R. Santos  944  41,8 2.255  ARENA 
Cleuber Brandão Carneiro  759  1,9 39.199  ARENA 
Cícero Dumont   523  1,7 30.640  ARENA 
Idimar Vilas Boas   364  5,1 7.174  ARENA 
Galba Velloso    201  1,0 19.276  ARENA 
Deputado Federal: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Moacir Lopes    10.018  38,1 26.291  ARENA 
Maria Genival Tourinho  9.687  21,9 44.197  MDB 
Antonio Soares Dias   9.209  13,8 66.783  ARENA 
Humberto G. Souto   6.419  12,6 50.798  ARENA 
José Magalhães Pinto  808  0,5 139.137 ARENA 
Jorge Vargas    261  0,4 54.675  ARENA 
Dario de Faria Tavares  245  0,7 35.768  ARENA 
 
*1982 
     MOC   %  MG 
Eleitorado    77.209   1,2  6.738.879 
Comparecimento   66.071   1,2  5.823.541 
Brancos    17.037   1,2  1.478.537(*) 
Nulos     5.240   1,0  511.676(*) 
(*) Exclusive Senado 
ASSEMBLEIA ESTADUAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
PT     399   0,4  102.125 
PDT     159   1,6  10.017 
PDS     20.486   0,9  2.256.164 
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PMDB     33.586   1,4  2.405.546 
Brancos    8.726   1,1  773.799 
Nulos     2.715   1,0  275.890 
CÂMARA FEDERAL: 
PARTIDO    MOC   %  MG 
PT     404   0,4  104.694 
PDT     122   1,2  9.947 
PDS     21.110   0,9  2.311.738 
PMDB     33.599   1,4  2.456.638 
Brancos    8.311   1,2  704.738 
Nulos     2.525   1,1  235.786 
DEPUTADOS MAIS VOTADOS NO MUNICÍPIO 
Deputado Estadual: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
José Conceição Santos  24.230  73,0 33.153  PMDB 
Aristóteles Mendes Ruas  6.302   8.199  PDS 
Pedro Narciso    6.291  26,0 23.971  PMDB 
Artur F. de Oliveira   5.191  15,0 34.510  PDS 
Feliciano Oliveira   4.384   21.719  PDS 
Agostinho Patrus   1.258  4,1 30.536  PDS 
Afrânio Oliveira e Silva  1.089   8.321  PMDB 
Cícero Dumont   476   25.252  PDS 
Cleuber Brandão Carneiro  462   48.341  PDS 
Paulo M. Almada Abreu  328  1,9 30.014  PMDB 
Deputado Federal: 
NOME     MOC  % MG  PARTIDO 
Manoel Silva Costa Jr.  19.830  13,3 148.113 PMDB 
Humberto G. Souto   11.739   67.672  PDS 
Antonio Soares Dias   6.219   62.871  PDS 
Leopoldo Pacheco Bessone  2.518  3,3 74.562  PMDB 
Jorge Vargas    5.498  11,0 46.601  PMDB 
Coraci de Alencar   2.228   23.793  PMDB 
José Aparecido Oliveira  713   137.376 PMDB 
Dario de Faria Tavares  498   30.186  PMDB 
José Luiz Moreira Guedes  407   40.757  PMDB 
Maurício F. T. Campos  394   209.016 PDS 
 
 
 
 
Fonte: TRE-MG, Diretoria de Estatística. 
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ANEXO – D 
 
 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇAO E DAS TAXAS DE URBANIZAÇÃO  
A.M.N.E. E MOC – 1940-1960 

 
TAXAS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA  

MOC – 1940-1980 
 
 
 

 ÁREA MINEIRA DO NORDESTE MONTES CLAROS

 TOTAL URBANA RURAL T.U.(%) TOTAL URBANA RURAL T.U.(%) T.C.P.U.(%) 

1940 - - - - 61.532 13.768 47.764 22,3 - 

1950 587.734 93.079 494.655 15,8 71.736 20.370 51.366 28,4 4,0 

1960 805.789 158.940 646.849 19,7 132.502 46.531 85.971 35,1 7,1 

1970 963.912 268.226 695.686 27,8 116.486 81.657 34.829 70,1 7,9 

1980 1.303.190 480.690 822.500 36,8 177.308 151.881 25,427 85,6 6,0 

    
    FONTE: FIBGE. CENSOS DEMOGRAFICOS 1940, 1950, 1960, 1970, 1980. 
 
 
 
 
    OBS.:   .Ocorreu divisão administrativa de Montes Claros em 1962 
 
      .Taxa de urbanização = População Urbana / População Rural



ANEXO – E 
 
 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS.  
 

MONTES CLAROS E MINAS GERAIS – 1940-1980. 
 
 

 

1940 1950 

MC MG MC MG 

N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. 

COMERCIO 249 641 23.928 48.324 295 656 34.618 71.755 

INDÚSTRIA 27 256 6.224 89.606 48 435 11.950 133.869 

SERVIÇOS - - - - 212 531 21.229 50.708 



 
 
 
 

ANEXO – E (Continuação) 
 
 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS.  
 

MONTES CLAROS E MINAS GERAIS – 1940-1980. 
 
 

 

1960 1970 

MC MG MC MG 

N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. 

COMERCIO 568 985 42.996 83.158 809 1.943 61.992 156.624 

INDÚSTRIA 82 778 12.327 254.843 214 2.138 17.256 203.736 

SERVIÇOS 461 730 30.152 52.530 938 1.805 42.972 89.825 



 
  
 
 
 

ANEXO – E  (Continuação) 
 
 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS.  
 

MONTES CLAROS E MINAS GERAIS – 1940-1980. 
 
 

 

1980 

MC MG 

N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. N° DE ESTABE. PESSOAL OCUP. 

COMERCIO 1.477 5.166 88.593 301.176 

INDÚSTRIA 413 7.908 23.364 401.612 

SERVIÇOS 3.025 8.427 87.826 266.111 
 
FONTE: Dados primários FIBGE. Censos Comercial, Industrial e de Serviços 1940, 1950, 1960, 1970, 1980.



 
 

ANEXO – F 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E GRUPOS DE ÁREA (há)  
 

– MONTES CLAROS – 1970,1975 e 1980 
 
 
 
 

 TOTAIS MENOS DE 1 À 
MENOS DE 10 

DE 10 A 
MENOS DE 100 

DE 100 A 
MENOS DE 

1.000 

1.000 A MENOS 
DE 10.000 

ACIMA DE 
10.000 

 EST. ÁREA EST. ÁREA EST. ÁREA EST. ÁREA EST. ÁREA EST. ÁREA 

1970 2.612 317.060 550 3.382 1.400 55.093 617 171.529 45 90.056 - - 

1975 3.062 300.624 864 4.551 1.537 55.067 619 168.524 41 72.482 - - 

1980 2.423 272.286 581 3.084 1.284 46.758 523 149.599 34 60.141 01 12.705 

FONTE: FIBGE. Censos Agropecuários – MG, 1970 e 1975; sinopse preliminar de 1980 
 
 



ANEXO – G 
 
 

 DISTRIBUIÇÃO DA VOTAÇÃO PARTIDÁRIA PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E A  
 

CÂMARA FEDERAL NO MUNICÍPIO E NO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTRE 1962 e 1982 
 
 
 

 1962 1966
 AL CF AL CF 
 MC MG MC MG MC MG MC MG 

PR 3.988 204.369 4.830 170.270 - - - - 
PSD 3.574 374.711 1.352 753.247 - - - - 
UDN 1.196 542.040 1.601 544.733 - - - - 
PTB 1.449 264.335 - - - - - - 

PTB-PSP-PL - - 5.087 273.972 - - - - 
PL-MTR 858 71.836 - - - - - - 

PDC 148 52.561 - - - - - - 
MTR - - 30 1.752 - - - - 
PRP 433 54.452 - - - - - - 
PSP 1.226 199.894 - - - - - - 

PST (2) 04 5.526 - - - - - - 
MDB - - - - 2.892 446.848 2.782 438.841 

MDB legenda - - - - 99 9.795 92 9.569 
ARENA - - - - 10.449 476.782 1.884 1.468.100 

ARENA legenda - - - - 138 13.438 70 12.184 
FONTE: DADOS PRIMÁRIOS, DIRETORIA DE ESTATÍSTICA, TRE – MG 
(1) estão somados os votos normais e os da legenda 
(2) não atingiram quociente eleitoral 
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ANEXO – G (continuação) 
 
 

 DISTRIBUIÇÃO DA VOTAÇÃO PARTIDÁRIA PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E A  
 

CÂMARA FEDERAL NO MUNICÍPIO E NO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTRE 1962 e 1982 
 
 

 
 

 1970 1974
 AL CF AL CF 
 MC MG MC MG MC MG MC MG 

MDB 629 359.882 577 334.699 9.120 1.037.909 8.992 1.004.661 
MDB legenda 22.189 - - - - - - - 

ARENA 16.467 14.119.963 16.491 1.371.600 17.517 1.636.708 19.332 1.614.411 
ARENA legenda 170 31.524 149 28.331 - - - - 

 
 
 

 1978 1982
 AL CF AL CF 
 MC MG MC MG MC MG MC MG 

MDB 10.863 1.431.674 10.970 1.442.082 - - - - 
ARENA 27.471 2.083.134 28.335 2.060.196 - - - - 
PMDB - - - - 33.586 2.405.546 33.599 2.456.638 
PDS - - - - 20.486 2.256.164 21.110 2.311.738 
PT - - - - 399 399.102.125 404 104.694 

FONTE: DADOS PRIMÁRIOS. DIRETORIA DE ESTATÍSTICA, TRE-MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO – H 
 
 

COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGOS INDUSTRIAIS DOS PROJETOS  
 

APROVADOS PELA SUDENE 
 
 

EMPRESAS Na aprovação do 
projeto

1975 1983 

COTEMINAS 626 589 753 
FIA.TEC.STA. HELENA 409   
COTENOR S.A. 1.012   
COM. IND. PACUDINO 284   
FUSINOR 297   
QUARTZIL 150 3 58 
TRANSIT 343   
AGAPRESS 170 200  
BIOBRAS 149 290 338 
VALGE NORDESTE 358 73  
MECA 544 81 105 
PETROGARD 536  20 
PASSONORTE 400 78 203 
TOK 1.135 681  
ALMEC 1.505 580  
MINASPUMA 228   
FRIGONORTE 450 351 244 
IRSAMASA 120 175 5 
INTERPLASTIL 102 68 55 
ITASA 270 186 146 
BRASMEL 125 2 18 
C.M. DOCES LAT. 62 21  
SOMAI 235 186 470 
MATSULFUR 330 185 480 
CORTNORTE 199 283 254 
SIOM 448 236 148 
CEDROMINAS 85  40 
IND.MET. MONTES 
CLAROS 

47 88 5 

MNM 55 159 192 
DENVER 138 40 30 
 
FONTE: Compilado de Maria Ângela Braga, 1985, pgs.117-118. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204

 
 
 

ANEXO – I 
 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICIPIO ATÉ 1950 
 

1882: 
Soc. Rodrigues, Soares, Bittencourt Veloso e Cia. 
Fábrica de tecido de algodão (cedro) 
Diretoria: Ângelo de Quadros Bittencourt (Barão de Goru-tuba); Cel. Gregório José 
Veloso; Rodrigues e Soares. VENDIDA. Cel.João Maia, A. A. Spyer.VENDIDA.Cia. 
Cedro Cachoeira. VENDIDA. Cel. F. Ribeiro dos Santos.VENDIDA.Jaime Relo, Luiz 
Pires. 
1908: 
Charutaria e Fábrica de Barril para embalar banha. 
Fábrica de Salsicha, Salame, etc. 
 Diretoria: Cel. João Maia 
1915: 
Costa & Cia. 
 Fábrica de Tecidos de Algodão 
 Diretoria: Cel. Joaquim Costa, José Antonio Costa Jr., Camilo Prates, João 
Cattoni, João Ribeiro da Silva, Antonio Mendes Campelo. 
1917: 
Fábrica de Manteiga 
 Diretoria: Cel. João Maia 
1923: 
Máquina a Vapor para descascar algodão 
 Diretoria: Artur Gustavo Rodrigues Valle 
1933: 
Fábrica de Telhas 
 Diretoria: Francisco José Guimarães 
1935: 
Fábrica de Ladrilhos 
 Diretoria: Silva e Machado Ltda. 
1945: 
Fábrica de Banha e Frigorífico (S/ indicação na Fonte) 
Em funcionamento em 1950 
Fábrica de Tecidos Santa Helena 
 Diretoria: Plínio Ribeiro dos Santos 
Sociedade Algodoeira Montesclarense Ltda. 
 Diretoria: Antonio de Oliveira Fraga 
Usina de Beneficiamento de Algodão 
 Diretoria: João Paculdino e Filhos 
Cortume e Solab 
 Diretoria:João F. Pimenta 
Industrias Reunidas Santa Maria 
 Fábrica de óleo de algodão 
 Diretoria: Odemar Santos 
Fábrica de Bebidas 
 Diretoria: Neto e Cia; Ramos; Paula 
 
 
Fonte: Hermes de Paula “Montes Claros...”, ob.cit.;  

Nelson Vianna, ob. Cit. 
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ANEXO – J 
 
 

ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO 
 
 
 

Entidades Ano 
Instituto Menores Artífices 1876 
União Operária 1894 
Liga Operária Beneficente 1906 
Associação Comercial 1920 
Associação de Damas de Caridade 1920 
Associação de Mães de Família 1925 
União Operária 1928 
Ordem dos Advogados do Brasil (Sub-secção) 1932 
União Sindicalista 1933 
Sindicato dos Engenheiros 1934 
Sindicato dos Trabalhadores em Const. Civil 1935 
Associação dos Empregados no Comércio 1942 
Assoc. Prof. Trab. Ind.de Fiação e Tecelagem 1942 
Assoc.Prof.Trab.Ind.de Construção e Mobiliário 1942 
Sociedade Agropecuária 1944 
Assoc. dos Empregados do Comercio e 
Industria 

1945 

Associação Comercial e Industrial 1949 
Sub-Secção da Ordem dos Advogados do 
Brasil 

1950 

Circulo Operário 1950 
Associação Rural 1951 
Associação Bancária 1953 
Delegacia do CREA 1955 
Sindicato dos Trabalhadores na Construção 
Civil

1956 

Associação dos Mecânicos 1957 
Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 1957 
Associação dos Contabilistas 1960 
Sindicato Rural 1960 
Associação dos Professores do Ensino 
Primário 

1961 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 1974 
Associação de Municípios do Norte de Minas 1977 
Sindicato dos Metalúrgicos 1979 

 
 

Fonte: Nelson Vianna (ob.cit.) e Entrevistas 
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ANEXO – K 
 

RELAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS PELA SUDENE EM  
 

MONTES CLAROS (1964-1983) 
 
1 – Em Operação, 1983: 
 
 
1.1. INDUSTRIAIS:  

 
Ano da Aprovação Empresa Atividade Diretoria / Grupo Líder 

1964 FRIGONORTE Alimentar Antonio A. Ataide 
1966 MATSULFOR Minerais não 

metálicos 
ASAMAR S.A.  

Alberto L.G.Soares e 
outros 

1967 CORTNORT Couros e peles Roberto Teixeira 
Campos 

1968 SIOM Óculos, microscópios 
e outros 

Décio Correa 
Machado, Roberto T. 

Campos 
 CEDROMINAS/GLYCENORTE Sabão, glicerinas e 

outros 
Roberto T. Campos, 
Domingos P. Bicalho 

1969 COTEMINAS Têxtil Luis de Paula Ferreira 
1970 Metalúrgica Norte de Minas Metalurgia Rui Jose V. Lage 

 Denver S.A. Metalurgia Geraldo Denver 
Colentano 

1971 Interplastil S.A. Alimentar  Domingos Costa 
 Hotel Monte Rey Cia. Ltda turismo Wilson José da (*) 

Cunha e SICAL 
 FUSINOR 1 Material elétrico Montes Claros (*) 

Participação e 
Empreendimentos Ltda 

1972 BRASMEL Alimentar  
1973 TELEMIG telecomunicações  

 BIOBRAS quimica Guilherme Emerick, 
Marcos Mares Guia 

 MECA Mat. transporte Sérgio Vicente de 
Araújo 

1974 PASSONORTE calçados Antonio A. Ataide 
1976 ITASA alimentar Milton Afonso de 

Carvalho 
1983 PRIMALKS oleoginosos  

(*) Diretores em 1983. Algumas empresas tiveram suas diretorias reformuladas no período. 
 
 
 
 
1.2 - AGROPECUÁRIOS:  

 
Ano da Aprovação Empresa Atividade Diretoria / Grupo Líder 

1969 Somai Nordeste Avicultura Antonio Carlos Ferreira 
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e outros 
 Fazenda Lapa Grande Bovinos para corte Grupo Banco Mercantil 

1970 Zacalex Agropecuária Pecuária bovina Panayotis Jean Skiadas 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Em Implantação, 1983: (*) 
 
2.1 - INDUSTRIAIS:  

 
Ano da Aprovação Empresa Atividade Diretoria / Grupo Líder 

1974 Fiação e Tecelagem 
Santa Helena S.A. 

têxtil César Gonçalves de 
Souza 

1977 Quartil Informática S.A. Microcomputadores Renato Vale Dourado 
 PETROGARD mecânica Jarbas Fontoura Lima 

1978 COTENOR S.A. Textil  
1981 Textil Paculdino têxtil Paculdino 

 Minaspuma Nordeste 
S.A. 

quimica  

 FUSINOR 2 Material elétrico Montes Claros 
Participação e 

Empreendimentos 
Ltda.. 

 
2.2 - AGROPECUÁRIOS:  

 
Ano da Aprovação Empresa Atividade Diretoria / Grupo Líder 

1982 Agroinsutrial Quebradas 
S.A. 

Pecuária e suinocultura Pedro Veloso 

(*) Projetos reformulados entre a data de aprovação e a implantação. 
 
 
 
3 – Paralisados: (*) 
 
3.1 - INDUSTRIAIS:  

 
Ano da Aprovação Empresa Atividade Diretoria / Grupo Líder 

1967 METALMOC latas Antonio Ladeira 
 IRSAMASA Óleo e algodão Fábio Rebelo 

1969 TOK S.A. vestuário Jorge José Ferreira 
 Metalúrgica Montes 

Claros 
Porcas e parafusos  

1971 Cia. Mineira de Doces e 
Laticínios 

alimentar Roberto Gonçalves 

 Cia. Telefônica de 
Montes Claros 

Serviço telefônico 
urbano municipal 

 

 AGAPRESS editora José Anésio Matheus 
1973 TRANSIT S.A. semicondutores Hindemburgo Pereira 

Diniz 
1974 ALMEC S.A. Mat. transporte Luiz Paulo Dias Duarte 
1976 Metalúrgica Santa Rosa metalurgia Milton Afonso de 

Carvalho 
1979 ALMOC S.A. calçados  

 
 
3.2 - AGROPECUÁRIOS:  

 
Ano da Aprovação Empresa Atividade Diretoria / Grupo Líder 
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1967 SAPISA S.A. Bovinos de corte Marcos Silveira 
1970 IPEAGRO Bovinos e mamona Irmãos Pereira 

Fonte:  SUDENOR – Superintendência do Desenvolvimento do Norte de Minas / SEPLANMG – 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Informe SUDENOR, vols. 9 e 10, 1983. 
 ACI – Associação Comercial e Industrial de Montes Claros. 
 Proposta de Sócio-Contribuinte. Arquivo ACI.Montes Claros. 
 
 
 

 
ANEXO – L 

 
PRINCIPAIS INDICAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

  
PARA AS INSTITUIÇÕES DE MAIOR IMPORTÂNCIA NA CIDADE 

 
 

Instituições Indicações (%) 

SUDENE 85,7

ACI 55,5

Prefeitura 44,4

Sindicato dos Produtores Rurais 38,9

Sociedade Rural 38,9

DER 35,7

COOPAGRO 33,3

FUN M 21,4

10º BPM 21,4

Secretaria de Estado 21,4

Estrada de Ferro 21,4
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ANEXO – M 
 
 

SUDENE – AMNG – INVESTIMENTOS APROVADOS 
 

1964 a 1983 (*) 
 
 

 Número de 
Empreendimentos 

 

Invest. Total 
CR$ 1.000,00(**) 

FINOR (**) 
Cr$ 1.000,00 

Número de 
Empregos Diretos 

EM OPERAÇÃO  
Industriais 27 203.182.654 97.327.807 7.747 
Agropecuários 31 26.463.485 17.348.976 1.383 
TOTAL 58 229.646.139 114.676.783 9.130 
EM IMPLANTAÇÃO  
Industriais 22 272.488.946 149.983.723 9.283 
Agropecuários 40 53.439.504 31.710.471 1.629 
TOTAL 62 325.928.450 181.694.194 10.912 
PARALIZADOS  
Industriais 19 70.988.416 33.665.969 7.937 
Agropecuários 09 14.230.833 7.472.870 1.035 
TOTAL 28 85.219.249 41.138.839 8.972 
TOTAL DE 
INVESTIMENTOS 
APROVADOS (***) 

 

Industriais 68 546.660.016 280.977.499 24.967 
Agropecuários 80 94.133.822 56.532.317 4.047 
TOTAL 148 640.793.838 337.509.816 29.014 
  
FONTE: SUDENOR, BRs 251 E 135 NOSSA INTERLIGAÇÃO COM O NORDESTE PELAS VIAS 
DIRETAS, Montes Claros, 1985. 
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ANEXO – N 
 
 

RELAÇÃO DE ENTREVISTAS 
 
NOME:       local  data 
Antonio Bernardo de Souza     MC  29.07.87 
Ana Maria Rodrigues      MC  24.03.86 
Artur Jardim       MC  06.03.86 
Carlos Alberto Alves Pereira     MC  24.03.86 
Celso Marcatto      BH  07.08.87 
Fábio Borém       BH  28.10.87 
Cel. Georgino de Souza     MC  19.03.86 
Geraldo Machado      MC  18.03.86 
Jairo Atayde Vieira      MC  21.03.86 
João Avelino       MC  21.03.86 
João Bosco Martins de Abreu    MC  21.03.86 
João Henrique Ribeiro     MC  29.07.87 
Joel Fernandes de Oliveira     BH  01.10.87 
José Carlos Valle de Lima     BH  21.10.87 
José da Conceição Santos     BH  03.03.86 
José Márcio Girardi de Mendonça    MC  19.03.86 
José Paulo Ferreira Gomes     MC  19.03.86 
José Sidney de Figueiredo Chaves    MC  19.12.85 
Lucas Elmo Pinheiro      MC  20.03.86 
Luiz de Paula Ferreira     MC  17.03.86 
Luzia E. Duarte Rabello     BH  04.09.87 
Maria de Lourdes A. Pimenta    BH  02.10.87 
Marina Fernandes Silva     MC  20.03.86 
Oliveiro Barbosa      MC  19.02.86 
Pedro Santos       MC  18.03.86 
Rosely Carlos Augusto     MC  19.03.86 
Sebastião dos Santos Sobrinho    MC  30.03.86 
Semeão Ribeiro Pires     MC  20.03.86 
Ubirajara Toledo      MC  18.03.86 
Yede Cristowa      MC  18.03.86 
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ANEXO – O 
 
 

DADOS CENSITÁRIOS SOBRE AGROPECUÁRIA 
 

MONTES CLAROS, 1940, 1960, 1980. 
 

CENSO AGRÍCOLA DE 1940 
 
      Estabelecimentos  área (ha) 
Agricultura      693   34.866 
Agropecuária      1.804   191.942 
Pecuária      236   53.714 
 
  Grupos de área   nº de estabelecimentos % 
Menos de 10 ha      7,9 
De 10 a 100 ha      63,8 
De 100 a 200 ha      14,8 
De 200 a 1000 ha      13,3 
De 1000 a 2500 ha      0,06 
 
CENSO AGRÍCOLA DE 1960 
 
Principais produtos:   Bovinos abatidos  2078 unid. 
     Vacas ordenhadas  14.248 unid. 
     Arroz     4.420 ha produzidos 
     Feijão    8.248 ha produzidos 
     Milho    21.346 ha produzidos 
     Cana de açúcar  1.876 ha produzidos 
 
CENSO AGROPECUÁRIO DE 1980 
 Atividades   Nº de estabelecimentos ha 
Agricultura     1.015   45.801 
Pecuária     1.233   195.325 
 
Principais produtos:   Gado de corte   79.196 unid. 
     Gado de leite   24.571 
     Arroz    694 ha produzidos 
     Feijão    2.732 ha produzidos 
     Milho    7.456 ha produzidos 
     Cana de açúcar  249 ha produzidos 
   

Atividades   Nº de estabelecimentos ha 
Agricultura     8.070   636.998 (20,8%) 
Pecuária     9.407   1.990.149 (64,9%) 
Agropecuária     892   98.190 (3,2%) 
Horti-fruticultura    49   485 (0,01%) 
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Silvicultura/extr. Veg.    605   336.220 (10,9%) 
Número de estabelecimentos sem pessoal contratado: 12.052 (63,4%) 
 
 
 

 
ANEXO – P  

 
 

RELAÇÃO DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS 
 
 
 

PDS     Total de filiados em 13.01.85: 929 
 
DIRETÓRIO 
Antonio Soares Dias, Artur Fagundes Oliveira, Antonio Lafetá, João Valle Maurício, 
Pedro Santos, Crisantino Almeida Borém, Alfheu Gonçalves Quadros, Francisco José 
Pereira, Aristóteles Mendes Ruas, Domingos Hamilton de Souza Lopes, Arnaldo B. 
Athayde, Carlos W. Pimenta de Figueiredo, Ivani Martins Pereira, Ronald de Carvalho 
Freire, Alberto Walter de Oliveira, Alvimar Gonçalves de Oliveira, Antonio Franco do 
Amaral Filho, Antonio Ferreira Barreto, Divaldo C. dos Santos, Francisco Juliano da 
Silva, Humberto de S. Lima Pereira, Ivan José Lopes, João Bosco Martins de Abreu, 
José Fagundes de Oliveira, José Carlos Mandes Alves, José Flávio de Oliveira, José 
Gomes de Oliveira, Júlio Gonçalves Pereira, Manoel Soares Lopes, Pedro Cristino 
Velloso, Pedro Gonçalves Pereira, Vadelando Moreira de Oliveira, Vinício Gomes da 
Silva, Vivaldo do Rosário Santos Macedo. 
SUPLENTES 
José Guimarães de Souza, João Lopes de Melo, Geraldo Borges, José Corrêa 
Machado, Marina Ribeiro Queiroz, Leny Silva, Edite Moreira Bastos, José Jorge Nunes 
Silveira, Geraldo Altair Rocha, Geraldo David Alcântara, Jair Mederos Leite. 
COMISSÃO EXECUTIVA 
Presidente: Pedro Santos 
Vice-presidente: Aristóteles Mendes Ruas 
Secretário: João Bosco Martins de Abreu 
Tesoureiro: Humberto de Souza Lima Pereira 
SUPLENTES 
Ivan José Lopes 
Antonio Franco do Amaral Filho 
Fabrício Juliano da Silva 
 
 
PMDB     Total de filiados em 14.01.85: (1) 
 
DIRETÓRIO 
Luiz Tadeu Leite, José da Conceição Santos, Mário Ribeiro da Silveira, Helliomar Valle 
da Silveira, José Paulo Ferreira Gomes, Osmar Pereira da Silva, Sérgio Rocha de 
Souza, Geraldo Honorato Marques, José Nardel Alves de Almeida, Marcos Antonio  
Pimentel, Conrado Pereira dos Santos, José Márcio Girardi de Mendonça, João Avelino 
Neto, José Francisco Silva, Mercês Antonieta Costa e Silva, José Sidney de Figueiredo 
Chaves, Athos Avelino Pereira, Orlando Caldeira Cunha, José Saraiva Felipe, 
Eustáquio H. Saraiva, Reinaldo Soares de Oliveira, Paulo Roberto Almeida, Afrânio 
Oliveira e Silva, Danilo de Quadros Maio, Armando Eduardo de Oliveira, Joaquim 
Cordeiro Pires, José Pereira Santana, José Marques de oliveira, Nilson C. da Silva, 
Solange de Fátima Ferreira de Carvalho, Marcelo Alkimim Ferreira de Pádua, Péricles 
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Marques, Cristovam de Melo Franco, Edilvar Arcanjo de Oliveira, João Roberto da 
Fonseca, Gy Reys Gomes Brito, Heveraldo de Castro, Geraldo Alcides Teixeira, João 
Salvador de Farias, Claudino Serafim Freitas. 
 
 
SUPLENTES 
José Luiz Felipe da Cunha, Mércia Maria Fagundes, Beatriz Resende Marinho, Marcelo 
Godoy Maia, Maria do Carmo Gomes, Manuel Silva, Etelvino Ribeiro Ruas, Luiz 
Geraldo Lafetá Martins, Maria Enéas Mendes Miranda Silva, Juarestes Soares da 
Fonseca, João Valter Godoy Maia, Miguel Ferreira de Carvalho, Carlito Pereira dos 
Santos, João Evangelista da Silva, Marcos Tolentino Pereira. 
 
(1) Não nos foi fornecido. Motivo: reorganização do arquivo da secretaria da sede do partido. 
 
 
PP - Partido Popular  Total de filiados em 14.01.85: 596 
 
DIRETÓRIO 
José Adão Machado, Pedro Narciso, João Hamilton Silveira, Geraldo Corrêa Machado, 
Maria Aparecida Bispo, Manoel Messias Machado, Cláudio Serafim Freitas, José 
Francisco de Oliveira, José das Neves Correa, João Luiz de Almeida Filho, Amiceu 
Ferreira Alves, Izabel Silva Araújo, Helder V., Etiene Narciso da Cruz, Armando 
Eduardo de Oliveira, Wilson Ataíde Pereira Rodrigues, Geraldo Alcides Teixeira, Paulo 
Reis de Oliveira, Magela Antonio Caldeira Lopes, Marco Antonio Pimentel, Alfredo 
Cardoso Bispo, Valdivino Pereira de Souza, Juarez Souto, Miltom Pereira da Cruz, 
Amival Alves Froes, João Francisco da Silva, Marcos Tolentino Pereira, Vivaldo Gomes 
da Silva, Bertoldo Pereira de Souza, João da Silva Mendes Neto, Thais Guarinaldo 
Correa Machado, Carlos Alberto de Souza Lima, Cilene Xavier, Célia de Souza 
Palmeira. 
SUPLENTE 
Delfino Martins Ferreira, Francisco Narciso, Marcela Correa Machado, Marco Antonio 
Bispo de Moura, João Carlos de Freitas, Célio Hamilton Moebus, Thereziano Salgado, 
Luiz Carlos dos Santos, Israel Caldeira de Oliveira, Celmar Santos de Souza, Osvaldo 
Brant. 
COMISSÃO EXECUTIVA 
Presidente: Pedro Narciso 
Vice-presidente: Geraldo Correa Machado 
Secretário: João Hamiltom Silveira 
Tesoureiro: José das Neves Correa 
SUPLENTES 
Maria Aparecida Bispo 
Amiceu Ferreira Alves 
Magela Antonio Caldeira Lopes 
Claudino Serafim de Freitas 
 
 
PTB     Total de filiados em 14.01.85: 480 
DIRETÓRIO 
Ruy Hitler Pinheiro Teixeira, Gaspariano Bicalho de Barros, Reginauro Rodrigues da 
Silva, Anísio Paulino do Amaral, Sebastião Ruas de Andrade, José Rodrigues Campos, 
Carmélia Cangussu, Manoel Eustáquio Gonçalves dos Santos, Carlos Reis Sena, 
Walter Assis, Hélio Gonçalves Lopes, Fernando Bicalho Barros, Juvenal Alves da Silva. 
 
 
PDT     Total de filiados em 14.01.85: 393 
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DIRETÓRIO 
Antonio Ademilson Rodrigues Veloso, Mario Ribeiro da Silveira, Aroldo da Costa 
Tourinho, Luiz Barbosa de Siqueira, Maria do Livramento Vale Dupim, Vital Alves da 
Fonseca, Terezinha Correa Narciso, Antonio Souza Silva, Alvimar Ponciano Ribeiro, 
Galdino Machado dos Santos, Divina Maristela Rodrigues, Adolfo Gaspar Soares 
Batista, Hélio Oliveira, Laerte Ladeira David. 
SUPLENTE 
Ives Duarte Pereira, Altaides Gonçalves Farias, Ismael Neves de Oliveira, Percilio S. de 
Almeida, Mara Vanessa Ferraz Damasceno. 
COMISSÃO EXECUTIVA 
Presidente: Antonio Adenilson Veloso 
Vice-presidente: Aroldo Turinho 
Secretário: Terezinha Narciso 
Tesoureiro: Mario Ribeiro da Silveira 
 
 
PT     Total de filiados em 14.01.85: 506 
DIRETÓRIO 
Antonio Rosa de Oliveira, Ruy Adriano Borges Muniz, Luiz Alves Leite, Everaldo Batista 
dos Santos, João da Silva Mendes Neto, Tânia Raquel de Queiroz, Maria Ivone Dias de 
Oliveira, José Francisco Guimarães Gabrich, Miguel Vinicius dos Santos, Edna Maria 
Araújo da Silva, Waldech Pinheiro de Azevedo, João Roberto de Oliveira, dílson 
Rodrigues Costa, Nivaldo José Cardoso, Raimundo Osório Cardoso, Ovídio Ramos de 
Souza, Miguel Wanderley, William Martins Santos, Magda Leite Avelino, Manoel Freitas 
Reis, Eduardo Meira. 
SUPLENTE 
Elza Gonçalves Queiroz, Clarisse Antunes Souza, Leila Silva Aguiar, Elesbão José 
Pimenta, Sonia Maria de Oliveira, Nelsom Eclesiásticos da Paixão, Nahilson Martins 
Ramalho. 
COMISSÃO EXECUTIVA 
Presidente: Antonio Rosa de Oliveira 
Vice-presidente: Ruy Adriano Borges Muniz 
Secretário: João da Silva Mendes Neto 
Tesoureiro: Waldech Pinheiro de Azevedo 
SUPLENTE 
Luiz Alves Leite 
José Francisco Guimarães Gabrich 
João Roberto Oliveira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes: Livro de filiação de cada partido nas respectivas secretarias das sedes dos 
diretórios municipais. 
 
Obs.: O fato de nomes aparecerem em mais de um partido, se deve à não atualização 
dos respectivos arquivos. 
 
 
 


