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RESUMO 

 

No Brasil, após a queda do Estado Novo, um novo regime jurídico foi instituído 

através da Constituição de 1946, e, dentro deste contexto, o Art. 29 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da citada Constituição, tornou obrigatória a 

aplicação de 1% da renda tributária da União no aproveitamento econômico do Vale 

do São Francisco, durante 20 anos. Para traçar e executar um plano e seguir as 

determinações daquele artigo, foi criada a Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF) pela Lei nº 541 de 15 de dezembro de 1948. Assim, o rio São Francisco e 

suas cidades ribeirinhas, como São Francisco/MG, tornaram-se alvos de ações que 

buscavam o desenvolvimento econômico a partir do domínio da natureza, 

especialmente dos recursos hídricos. A questão que direcionou esta pesquisa foi 

saber se realmente a Comissão do Vale do São Francisco promoveu o 

desenvolvimento proposto no período de 1946 a 1963, tendo como recorte o 

município de São Francisco/MG. Para tanto, as fontes utilizadas foram os registros 

de elaboração do Plano de Valorização Econômica do Vale do São Francisco, 

arquivos da imprensa local e nacional, legislação federal, ofícios e prestações de 

contas da prefeitura municipal de São Francisco/MG e obras memorialísticas que 

revelaram as recorrentes articulações entre o poder público municipal, as esferas 

ligadas à CVSF e à implantação de obras na região. Evidencia-se que a CVSF 

promoveu muitas ações ligadas à infraestrutura e saúde propostas para o município 

de São Francisco/MG no Plano Geral da Comissão do Vale do São Francisco, no 

entanto suas atividades não constituíram transformações significativas em relação 

às questões sociais propriamente dito. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento; natureza; Comissão do Vale do São Francisco; 

Minas Gerais; São Francisco/MG. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAT 

 

In Brazil after the fall of the Estado Novo, a new legislation was instituted with the 

Constitution of 1946. In the Transitional Constitutional Provisions Act, Art. 29 of the 

1946 Constitution made it mandatory to apply 1% of the Union's tax income in the 

economic exploitation of the São Francisco Valley, for 20 years. To draw up and 

execute a plan to follow the provisions of Art. 29, Law nº 541 of December 15, 1948, 

creates the Vale do Francisco Commission (CVSF). Thus, the São Francisco River 

and its riverside cities, such as São Francisco/MG, were targets of actions that 

sought economic development from the domain of nature, especially hydraulic 

resources. The question that guided this research is whether the São Francisco 

Valley Commission really promoted the proposed development in the period from 

1946 to 1963, having the city of São Francisco/MG as its cut. The sources used were 

the records of the elaboration of the Economic Valorization Plan of the São Francisco 

Valley, local and national press files, federal legislation, official letters and rendering 

of accounts from the municipal government of São Francisco/MG, as well as 

memorial works that revealed the recurrent articulations between the municipal 

government and the spheres linked to the CVSF for the implementation of works in 

the region. It is evident that the CVSF promoted many of the actions related to 

infrastructure and health proposed for the municipality of São Francisco/MG in the 

General Plan of the São Francisco Valley Commission, however, its activities did not 

constitute significant transformations in relation to the social questions. 

 

Keywords: development; nature; São Francisco Valley Commission; Minas Gerais; 

San Francisco/MG. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa propôs-se a analisar as ações da Comissão do Vale do 

São Francisco (CVSF) no município de São Francisco/MG1, no período de 1946 a 

1963. Sendo o marco inicial assinalado pela Constituição de 1946 que tornou 

possível, através do Art. 29 do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), a existência da CVSF; o ponto final se insere em 1963, quando se inicia 

uma nova fase na história regional, com a inclusão do município à área mineira da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)2. Para tanto, este 

estudo envolve história regional da esfera política e econômica, numa interlocução 

com a história ambiental. 

As ações da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) impactaram a vida 

da sociedade São Franciscana, provocando mudanças e permanências em 

questões econômicas, políticas e ambientais que juntas estruturaram um processo 

histórico social. Este tema aborda empreendimentos em políticas públicas, ligadas 

ao rio São Francisco, que interferiram no município de São Francisco/MG, 

desvelando um processo que marca a história do município como uma costura 

presente no seu tecido social. 

O município de São Francisco/MG está localizado no Norte do Estado de 

Minas Gerais, à margem direita do rio São Francisco, contando, atualmente, com 

uma área territorial de 3.300 Km2, sendo a área do seu perímetro urbano de 09 Km2. 

A cidade é situada à 580 km de Belo Horizonte/MG e, de acordo com o censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 possui população 

estimada de 53.828 pessoas, sendo que dessas 34.235 são habitantes da zona 

urbana. Entretanto, em 1950, o território do município de São Francisco/MG possuía 

8.119 Km2, com uma população de 33.241 habitantes dos quais 2.903 indivíduos 

eram moradores da zona urbana. O município comportava, como parte do seu 

território, os atuais municípios mineiros de Pintópolis, Urucuia (homenagem ao rio de 

 
1 Nesta pesquisa, para se evitar a possível confusão, ambiguidade, com a denominação do Rio ou do 
Vale, o nome do município norte mineiro de São Francisco/MG será assim expresso, acompanhado 
da sigla do estado de Minas Gerais.  
2 A SUDENE foi criada sob a Lei nº 3.692 de 1959, determina em seu “Art. 1º É criada a 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao 
Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife”. A Lei nº 
4.239 de 1963, exclui a possibilidade de interpretações ambíguas na legislação correspondente à 
área de atuação da SUDENE e inclui dentro dela, explícita e definitivamente, a zona do Polígono das 
Secas situada no Estado de Minas Gerais (PEREIRA, 2007). 
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mesmo nome), Icaraí de Minas e Chapada Gaúcha, esses depois desmembrados e 

emancipados na década de 1990.  

Segundo o recenseamento do IBGE de 1950, a economia de São 

Francisco/MG era movida pela pecuária (tendo um dos maiores rebanhos do 

estado), silvicultura e agricultura de gêneros como algodão, mandioca, milho e arroz. 

E sobre as atividades desenvolvidas, os dados revelam que 41% eram trabalhos 

relacionados à pecuária e agricultura, 45% das pessoas não tinham atividade 

específica, enquanto o percentual restante exercia funções no serviço público, 

extrativismo e comércio de mercadorias. Quanto à zona urbana, possuía entre as 

suas 29 ruas, apenas duas pavimentadas.  

O município de São Francisco/MG encontra-se numa região com o bioma de 

caatinga e cerrado, ainda carente de recursos e infraestrutura (PEREIRA, 2015), 

tanto que, atualmente, possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,638, ocupando posição entre os de índice mais baixos de Minas Gerais (IBGE, 

2010)3.  

A referência à conjuntura social, econômica e geográfica apresentada 

anteriormente é importante para compreender as mudanças ocorridas com as ações 

da CVSF. O objetivo principal deste trabalho é, portanto, a análise de tais ações no 

município de São Francisco/MG, buscando responder à pergunta: houve o 

desenvolvimento proposto pela Comissão do Vale do São Francisco no município de 

São Francisco/MG de 1946 a 1963?  

Segundo Regina H. Duarte (2013) a palavra desenvolvimento já era usada na 

biologia, associada aos estágios dos seres vivos em “evolução”, mas é quase 

possível datar o aparecimento do termo com um novo sentido, isto quando o 

presidente Truman, em 20 de janeiro de 1949, referiu-se aos países do Terceiro 

Mundo como “áreas subdesenvolvidas”.  

Na segunda metade do século XX, os governos brasileiros se alinharam aos 

Estados Unidos (EUA) na busca pelo desenvolvimento, utilizando-se da exploração 

dos recursos naturais (solo, minérios, fauna, flora e água). A criação da CVSF, em 

1948, foi estruturada dentro desse objetivo. Com o discurso de melhor utilizar o rio 

São Francisco, sob a égide do aproveitamento econômico, órgãos foram 

reestruturados e instituídos, investimentos foram feitos, e, entre outros projetos, 

 
3 Acessível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-francisco/panorama.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-francisco/panorama
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surgiram hidrelétricas como as de Paulo Afonso-BA (1948) e Três Marias-MG 

(1957). 

O desenvolvimento aportado no crescimento econômico, eliminando o estágio 

de “subdesenvolvimento” do Brasil, apostava na receita americana de investimento 

em técnicas, visava à produção e industrialização, com vistas à exploração dos 

recursos naturais, principalmente a água a ser utilizada para produção de energia 

elétrica e irrigação do solo para produção de matérias primas para indústria. 

A Comissão do Vale do São Francisco foi criada tendo como modelo padrão o 

exemplo do Tennessee Valley Authority (TVA), criado em 1933, durante o governo 

Roosevelt nos Estados Unidos, sendo um dos programas do New Deal, e sua 

finalidade consistia em desenvolver economicamente a região com o fornecimento 

de energia elétrica e aproveitando das riquezas naturais locais. No Brasil, adotava-

se o discurso de apropriação da natureza, definida como recursos naturais, tratava-

se da ideia de “dominar” o rio para “servir” a nação. 

No início da chamada “redemocratização” do Brasil em 1945, conjunturas 

políticas internas deram origem à Constituição de 1946. Apesar de muitos autores 

colocarem em dúvida a democratização do período, Ferreira e Delgado (2019) 

afirmam que: 

 

O período de 1945 a 1964 pode ser considerado, sem sombra de dúvida, 
como um dos mais democráticos da experiência republicana brasileira. Os 
partidos que nele atuaram animaram a prática da cidadania política, através 
de articulações, embates eleitorais, manifestação clara dos dissensos, 
estabelecimento de relações com organizações da sociedade civil, 
articulação de alianças mais permanentes tanto no Congresso Nacional 
quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores e formação 
de coligações conjunturais. Foi uma fase de ampliação das práticas 
democráticas e de crescimento da inserção da sociedade civil no mundo da 
política institucional. Foi também uma fase de polarização de interesses, 
proliferação de organizações políticas e sociais e de profundas 
transformações históricas (FERREIRA; DELGADO, 2019, p. 102). 

 

Pode-se afirmar, diante das negociações, embates e debates em torno do 

Plano da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), que esse se trata de um 

projeto democrático e respaldado, pelo menos em teoria, de elementos que 

garantem sua legitimidade4.  

 
4 Para Martins (2022) os habitantes do espaço do Vale foram alvo das políticas, mas não da consulta 
sobre as mesmas. 
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O deputado Manoel Novais (da então União Democrática Nacional-UDN)5 

apresentou a Emenda 179 à Constituição de 1946, resultando no Art. 29 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da citada Constituição, que tornou 

obrigatória a aplicação de 1% da renda tributária da União no aproveitamento do 

Vale do São Francisco, durante 20 anos. O Governo Federal teria de traçar e 

executar um plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do Vale do 

São Francisco e seus afluentes. 

Subsequente, e diretamente subordinada ao presidente da República e com 

autonomia financeira e administrativa, a Comissão do Vale do São Francisco foi 

criada pela Lei nº 541, de 15 de dezembro de 1948, após um debate extenso no 

Congresso Nacional, aproximadamente dois anos (1947-1948), reunindo médicos, 

engenheiros, representantes de órgãos públicos e lideranças políticas dos estados 

abrangidos pelo rio São Francisco. É necessário pontuar que esse foi um projeto 

completamente instituído de cima para baixo. 

 

Após aprovação do seu Plano Geral que seria apreciado pelo Congresso e 
sancionado pela presidência da República, visando: a regularização do 
curso das águas do Rio São Francisco, a utilização do seu potencial 
hidrelétrico, o fomento à indústria e à agricultura, desenvolvimento da 
irrigação, modernização dos transportes, incremento da imigração e saúde 
e exploração das riquezas. Enquanto tramitasse no Congresso, o plano da 
Comissão deveria propor programas anuais, que seriam executados por 
meio de órgãos administrativos federais e de seus correspondentes 
ministérios (PAULA, 2017, p. 100). 

 

A Comissão do Vale do São Francisco oferecia serviços diversos, em nome 

do desenvolvimento do Vale do rio São Francisco, e era comandada por pessoas 

das elites políticas mineiras e baianas, com projetos fortemente articulados em uma 

organização política, social e econômica. Segundo Paula (2017), as classes 

dominantes, agrária e urbana, vinculadas a regiões do Nordeste, cobravam sua 

parte na Comissão que já tinha destinação de verba garantida. 

A justificativa do desenvolvimento encabeçava o Plano Geral da CVSF para 

as constantes interferências no Vale, principalmente no leito do rio São Francisco. 

Enquanto tramitasse no Congresso, o Plano Geral deveria propor programas anuais 

 
5 O sobrenome do deputado aparece nas fontes com variações na ortografia entre Novaes e Novais. 
Optamos por utilizar aqui Novais. Manuel Cavalcanti Novais nasceu na cidade de Floresta- PE, em 
1908, morreu em Brasília-DF em 1992. Formou-se em Medicina na Universidade Federal da Bahia, 
em 1930, tendo trabalhado na área da saúde pública no estado baiano. Foi eleito para um cargo 
público pela primeira vez em 1933, na ocasião deputado federal pela Bahia, pelo Partido Social 
Democrático (PSD). Cumpriu treze mandatos como um dos maiores representantes do Estado da 
Bahia, em 1986 derrotado nas urnas, teve fim sua carreira política. 
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com obras emergenciais, que seriam executadas por meio de órgãos administrativos 

federais e seus correspondentes ministérios. 

Laurindo M. Pereira (2017) aponta que os deputados que reivindicavam ações 

específicas da CVSF sempre as justificavam como atividades importantes para todo 

o Vale, mas defendiam, na realidade, recursos para locais ligados especificamente 

as suas zonas eleitorais. Em meio aos debates sobre a CVSF, imperavam os 

interesses políticos dos representantes de cada um dos cinco estados que o Vale do 

rio São Francisco abrangia.  

Embora os parlamentares da bancada comunista defendessem a 

redistribuição das terras do Vale antes da implantação de melhorias, foi priorizada a 

aprovação do projeto evitando impasses que pudessem prolongar o processo de 

aprovação da CVSF. 

Ainda que a questão agrária tenha sido levantada nas discussões, a maioria 

dos congressistas era de proprietários de terras, como destaca Braga (1998), que 

defendiam a estrutura latifundiária. No contexto, tem-se o diálogo a seguir em 

reunião que se discutia o projeto da CVSF, na Câmara dos Deputados, em 21 de 

novembro de 1947: 

 

O SR. CARLOS MARIGHELLA- Sei disto, mas o assunto não depende de 
explicações. Devemos considerar o problema do ponto de vista prático. 
Pergunto a V. Ex.ª se os habitantes da região do São Francisco ficarão, de 
fato, amparados com êste Projeto. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -Acredite o nobre Deputado que os habitantes da 
região são-franciscana ficarão perfeitamente amparados. Esse foi o objetivo 
único do Projeto. 

O SR. CARLOS MARIGHELLA - Queira V. Exa. me perdoar, mas o Projeto 
só remotamente poderá atender esse objetivo. Estamos inteiramente de 
acôrdo com o Projeto, na parte em que se refere ao hospital, às escolas 
etc., mas o nosso ponto principal é que sejam dadas terras para os 
habitantes da região poderem trabalhar (BRASIL, 1963a, p. 585). 

 

As condições de vida dos ribeirinhos na região do Vale estavam em foco nas 

justificativas para criar a CVSF. Políticas públicas relacionadas à implantação de 

hospitais, campanhas de erradicação da malária, distribuição de água tratada, 

sistema de esgoto urbano, energia elétrica, centros de treinamentos para jovens 

rurais, projetos de irrigação e fomento agrícola foram inseridas no Plano da CVSF. 

Entretanto a reforma agrária não foi incluída, apenas alguns pontos específicos 

definiam indenizações aos proprietários das áreas a serem usadas pela Comissão, o 

que tornava a questão ainda mais sensível, visto que a maioria das terras eram 
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devolutas. 

A maior parte dos parlamentares presentes nas discussões e votações 

referentes à CVSF, em plenário, para conseguir a aprovação do projeto usavam a 

retórica de ser necessária e urgente a implantação de políticas e ações para 

melhorar a qualidade de vida dos ribeirinhos, os relatos apresentavam problemas 

relacionados a transporte, saúde, moradia e educação no Vale. Sendo que os 

movimentos em torno do projeto que instituiu a CVSF constam nos documentos da 

Câmara que relatam sua tramitação no Congresso (BRASIL, 1963). 

Em mensagem ao Congresso Nacional, o presidente Dutra afirma: “tudo 

dependerá, de uma ou outra maneira, dos elementos de desenvolvimento 

econômico que só a água pode criar, ou destruir. O seu controle será, pois, e 

sempre, o ponto de partida para qualquer trabalho” (BRASIL, 1963b, p. 265). O 

principal foco da CVSF envolve a bacia hidrográfica6 do rio São Francisco. Esta 

última abrange 634 mil km², 7,5% do território nacional, o Rio nasce na Serra da 

Canastra, estado de Minas Gerais, passa pelo estado da Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, terceira maior bacia hidrográfica do país, e já havia sido polo de 

direcionamento de políticas econômicas por integrar o interior do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 A concepção de bacia hidrográfica, como região, repercute no Brasil a partir dos anos 1940 através 
do intercâmbio técnico, científico e político promovido pelas formas de cooperação técnica entre 
Brasil e Estados Unidos. É a partir desse referencial teórico e da experiência norte-americana de 
bacias hidrográficas que o planejamento regional se origina no Brasil e predomina como concepção 
até meados dos anos 1950 (CHIQUITO, 2012). 
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Figura 1-Vale do Rio São Francisco em 1962 

 

Fonte: O Observador Econômico e Financeiro, n. 315, 1962 

 

No período estudado, 1946 a 1963, geralmente o Vale do Rio São Francisco 

era dividido em três partes (figura 01): Alto, estabelecido dentro do estado de Minas 

Gerais, entre a nascente na Serra da Canastra e Pirapora; Médio, de Pirapora-MG 

até Remanso-BA, trecho de melhor navegação, sendo o transporte fluvial recorrente 

de Pirapora-MG a Juazeiro-BA; e Baixo, trecho que se estende de Remanso até a 
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sua foz, no oceano Atlântico7. Entre os rios afluentes mais importantes se destacam 

o Rio Grande e o Corrente, no estado da Bahia, e do estado de Minas Gerais os rios 

Paracatu, Rio das Velhas, rio Jequitaí e Urucuia. Este último se destaca nesta 

pesquisa por desaguar dentro do território do município de São Francisco/MG, no 

período estudado. 

Nos séculos XVI e XVII, o rio São Francisco teve função importante na 

penetração do território brasileiro, principalmente para procura de ouro e pedras 

preciosas, sendo que iniciativas também foram tomadas pelo governo do Império na 

busca por melhorar a navegação. O interesse pelo Vale do São Francisco foi 

retomado durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma importante 

alternativa de rota para tropas e alimentos, diante do perigo de bombardeios de 

navios na costa brasileira por tropas alemãs (CAMELO FILHO, 2008, p. 71). 

No histórico do rio São Francisco existem vários relatos tanto de viajantes 

quanto das interferências do Estado, desde o Brasil Colônia, passando pelo Império 

até chegar ao início da transposição do rio em 2013. Sua importância para o 

território é assim evidenciada em diferentes épocas, por diferentes processos, como 

por exemplo sua denominação de Vale dos Currais por ter sido uma região 

mantenedora de alimentos para as regiões de exploração de ouro em Minas Gerais, 

o Rio também foi destaque nas operações de cabotagem, enquanto território 

estratégico, durante a Segunda Guerra Mundial.  

A região sob influência do rio São Francisco ainda hoje, 2022, é palco de 

discursos e interferências políticas, persiste os projetos que visam ao 

desenvolvimento enquanto possibilidade de maior disseminação do capital. Em 

contrapartida, o acesso da população a serviços básicos parece estagnado, 

enquanto se multiplicam as promessas de soluções para questões antigas, como 

direito do povo da região à saúde, educação, infraestrutura e transporte.  

Estudos e publicações de autores regionais evidenciam os projetos 

modernizantes implementados no Vale do São Francisco a partir de 1945, sendo 

esses referenciais utilizados aqui como suporte. Entre os autores, Dilma Andrade de 

Paula (2011; 2012; 2017; 2019) em uma série de artigos relata o cenário e as 

questões encadeadas na Comissão do Vale do São Francisco, e Laurindo Mékie 

 
7 Cf.; Plano de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco (BRASIL, 1963). Embora os 
mapas dos estudos ligados à CVSF relativos ao Vale do São Francisco o divida em três regiões, 
alguns deputados nas discussões do Plano na Câmara se referiam ao Vale apenas em Alto (região 
mineira) e Baixo (região Nordeste (atual)). 
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Pereira (2007) desvela os interesses econômicos e políticos implicados em ações e 

discursos da elite econômica e política da região norte-mineira, já Roberto Pereira 

(2017) discute as transformações progressivas acarretadas pelas intervenções no rio 

São Francisco em São Francisco/MG. Por sua vez, Otávio Soares Dulci (1999) 

esclarece as conjunturas políticas, mineira e nacional, que intervêm no processo 

histórico mineiro. 

Neste estudo, as principais fontes de pesquisa utilizadas são: os registros de 

elaboração do Plano de Valorização Econômica do Vale do São Francisco, também 

chamado de Plano Geral ou Plano da CVSF, publicados pela Câmara dos 

Deputados em 1963, disponível na Biblioteca Digital da Câmara; ofícios e prestação 

de contas da prefeitura de São Francisco/MG relativos às ações realizadas pela 

Comissão no município, presentes nos arquivos da ONG PRESERVAR de São 

Francisco/MG; o jornal local SF- O Jornal de São Francisco, e a obra memorialística 

“São Francisco nos Caminhos da História” de Brasiliano Braz. 

A organização do trabalho é apresentada expondo-se a linha de formação, 

planejamento e ação da Comissão do Vale do São Francisco, com destaque para as 

atribuições direcionadas e executadas no município de São Francisco/MG. 

No Primeiro Capítulo, iniciamos com a formação da Comissão, expondo a 

trajetória de sua estruturação e aprovação no Congresso Nacional, pontuando os 

projetos da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) que abrangiam São 

Francisco/MG. No Segundo Capítulo, buscamos situar a CVSF no cenário de 

planejamento nacional e mineiro no que correspondia ao município de São 

Francisco/MG. No Terceiro Capítulo, considerando as obras do Plano Geral da 

Comissão e as propostas direcionadas a São Francisco/MG, buscamos pontuar as 

realizações efetivas da CVSF no município. 

Por fim, apresentamos as ações da Comissão do Vale do São Francisco no 

município de São Francisco/MG, definindo o processo de realização dessas ações 

bem como os serviços ofertados e parte dos agentes envolvidos, a fim de verificar se 

houve o desenvolvimento proposto pela Comissão para região em questão. 
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1 A FORMAÇÃO DA COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

O panorama do ano 1946 era o mundo vivendo o final da Segunda Guerra 

Mundial, os países devastados traçavam planos para reconstrução. O Brasil seguia 

a onda das ideias de edificação de um “mundo novo”, iniciava-se no país um período 

de redemocratização, instituía-se a Constituição de 1946, os cidadãos alfabetizados 

recebiam o direito ao voto como elemento de força política, era uma época de 

rearranjos com a iminência do pluripartidarismo e novas estruturas administrativas, 

com a volta da autonomia dos estados e municípios. 

 

Internacionalmente, após a Segunda Guerra Mundial, na conjuntura da 
reconstrução europeia e paralela ascensão do novo hegemon representado 
pelos Estados Unidos da América, ganhava corpo a ideia de 
“desenvolvimento”. Como se sabe, é indiscutível a influência de John M. 
Keynes nesse processo de construção de teorias e práticas do 
desenvolvimento naquele período, em meio aos traumas causados pela 
guerra e às evidências destrutivas do livre-mercado ou moinho satânico, 
nos termos de Karl Polany. Keynes defendia a ideia de que havia grandes 
falhas no suposto funcionamento do mercado e que era necessária a “mão” 
estatal para corrigi-las ou discipliná-las. Mirava como exemplo o sucesso 
dos planos quinquenais na União Soviética, embora longe estivesse do 
ideário comunista. A questão era a recuperação econômica dentro dos 
padrões capitalistas, gerando emprego e renda, fortalecendo o mercado de 
consumo, revitalizando e renovando as formas de acumulação do capital 
(PAULA, 2012, p. 254). 
 

Esse ideal de sociedade que abrange o desenvolvimento, como relatado por 

Paula (2012), foi perseguido pelo Estado brasileiro e posto como objetivo a ser 

alcançado, dentro dessa prerrogativa é implantada a Comissão do Vale do São 

Francisco (CVSF), principalmente com a intensificação e aproximação das relações 

entre o Brasil e os Estados Unidos. Era então defendida a intervenção do Estado 

para promover o crescimento industrial e o desenvolvimento econômico de regiões 

“debilitadas” como o Vale do São Francisco. 

Segundo Fonseca (2004), ao final da Primeira República aparece o termo 

“desenvolvimento” substituindo gradualmente a palavra “progresso”, esta ligada ao 

positivismo8. Sendo nítido o foco na industrialização como meta para o 

desenvolvimento e aspectos do nacionalismo e intervencionismo característico do 

período compreendido como de desenvolvimentismo. 

 
8 O positivismo apregoava a ordem como pré-requisito ao progresso, foi uma teoria desenvolvida por 
Comte e estabelecida na França pós-revolucionária visando a consolidar as conquistas burguesas. 
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Entende-se por “desenvolvimentismo” a política econômica formulada e/ou 
executada, de forma deliberada, por governos (nacionais ou subnacionais) 
para, através do crescimento da produção e da produtividade, sob a 
liderança do setor industrial, transformar a sociedade com vistas a alcançar 
fins desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas 
econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema 
capitalista (FONSECA, 2015, p. 34). 
 

Os setores ligados ao desenvolvimentismo, produção e produtividade, se 

ligavam diretamente as “classe produtoras” como descreve Fonseca (2004). Essa 

aproximação pressupõe a quem esse movimento mais beneficiaria tendo como 

discurso a superação dos problemas econômicos e sociais. A maior intervenção do 

Estado na economia se ligava também a concessão de empréstimos e incentivos 

que chegavam com maior facilidade aqueles sujeitos vinculados à máquina estatal. 

O projeto da Comissão do Vale do São Francisco é idealizado pelos políticos que 

possuíam no Vale, além da base eleitoral, grandes propriedades de terras. 

Martins (2022) relata que após a Crise de 1929, o período nacionalista, 

aumentaram os discursos em torno do progresso, do desenvolvimento, da 

modernização, e, o atraso, a pobreza dos habitantes do Vale eram sempre usados 

como justificativa para atrair recursos econômicos. O autor ressalta como as 

demandas por soberania, segurança nacional, eletricidade, industrialização da 

agricultura, integração do mercado interno e incorporação civil dos habitantes do 

interior contribuíram para a “descoberta do São Francisco”. 

A partir dos anos de 1930, o Brasil agia em prol do controle federal no 

processo de industrialização. Segundo Corrêa (2005), durante o Governo Provisório, 

Vargas visava a ações para concretizar a autonomia nacional frente às empresas 

estrangeiras que atuavam no país. Começava-se a implementação regulamentar 

sobre a exploração dos recursos naturais, a exemplo do Código Florestal, Código de 

Águas e Código de Minas, em 19349, na tentativa de assumir o comando sobre a 

matéria-prima para produção de bens essenciais à defesa econômica e militar do 

país. 

Embora a aplicação da legislação em vigor, a partir de 1934, demandasse 

ainda um longo caminho até o seu efetivo cumprimento, esse ponto de referência 

inicial foi importante para aprimorar a consulta, orientação e controle no território 

brasileiro pelo Governo, do uso dos recursos naturais, como a água, isso 

 
9 Correspondentes respectivamente aos decretos 23.793/1934, 24.643/1934 e 24.642/1934. 
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principalmente na década de 1950, como descreve Leopoldi (2002). 

Regina Horta Duarte (2013) relata que, no discurso do presidente dos 

Estados Unidos, Harry Truman em 1949, a exploração dos recursos naturais era o 

caminho indicado para os países “subdesenvolvidos”10 alcançarem a paz e a 

prosperidade, e para tal, deveriam seguir a orientação dos países “desenvolvidos”. 

Conforme destaca Abreu (2014), os Estados Unidos, emergente como potência 

econômica pós Segunda Guerra, determinava a situação econômica do Brasil 

conforme sua relação com o país. 

O mundo industrializado e capitalista era apresentado pelos EUA como a 

finalidade e único modelo válido para organização das sociedades, como bem alega 

Horta (2013). E entre os ditames norte-americanos em território brasileiro se instala 

as missões Cooke-1942, Abbink-1948, Comissão Mista Brasil- Estados Unidos 

(1951-1953), todas com propósitos ligados ao desenvolvimento econômico, sempre 

em conformidade com a época e os interesses americanos. Sendo que os entraves 

ao desenvolvimento do Brasil foram atribuídos, por aquelas comissões, à baixa 

produção e às estruturas precárias nos setores de energia e transporte. 

Atualmente as questões internacionais, ligadas ao mercado capitalista, 

continuam influenciando a relação do Brasil com seus recursos naturais.  

 

É a atração de investimentos internacionais e o acesso aos mercados 
externos, mais do que a consciência das continuidades e rupturas nas 
relações entre a sociedade e o mundo natural, que move a realidade 
ambiental no Brasil. Essa mesma variável explica a baixa eficácia que a 
legislação ambiental alcança no país, em que pese suas indiscutíveis 
qualidades jurídicas e seu pioneirismo. Assistimos, então, à monótona 
repetição de situações históricas ancestrais na ocupação do espaço 
territorial brasileiro, no uso e na apropriação dos recursos naturais 
(MARTINEZ in JORGE, 2017, p.10). 
 

Nesse sentido, e pelo interesse nos recursos naturais11, o estudo das ações 

da CVSF, mesmo tendo uma abordagem das questões políticas e econômicas, pode 

colaborar na elucidação do conhecimento da relação ambiental no Brasil, isso, com 

 
10 O presidente eleito dos Estados Unidos, Truman, em 1949 referiu-se às "áreas subdesenvolvidas" 

em seu discurso de posse. A palavra "desenvolvimento” já existia anteriormente: ela era o termo 
corrente na Biologia e associava-se aos estágios dos seres vivos, assim como “crescimento", 
"evolução" e “maturação”. O que mudava era o sentido dado ao termo e à forma como passou a ser 
utilizado, estendendo-se ao pensamento sobre as sociedades como mais ou menos próximas de um 
modelo natural do que elas deveriam necessariamente ser. (DUARTE, 2013, p. 15). 
11 No início do XX, segundo Arruda (2000), a natureza até então representada como 
exuberante/paradisíaca passou a ser considerada também como recurso natural a ser integrado ao 
progresso por meio da tecnociência. 
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o processo de industrialização apresentado como caminho a ser seguido em direção 

ao “progresso”. Embora, como constata Camelo Filho (2005), o enfoque nas 

questões de política ambiental tenha emergido apenas a partir da década de 1970. 

No Brasil, como bem explica Jorge Ferreira (2019, p. 280), os anos de 1945 a 

1964 foram caracterizados, pelo “nacionalismo, industrialização, fortalecimento de 

um capitalismo nacional, criação de empresas estatais em setores estratégicos, 

valorização do trabalho e do trabalhador”. Por sua vez, a Comissão do Vale do São 

Francisco (CVSF) nasceu das efervescências daquela época, em meio as condições 

impostas pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial e a referente 

redemocratização do país. 

A Constituição de 1946, apresentando um cenário nacional democrático, com 

o pluripartidarismo e os interesses em vigor, convergentes entre cinco estados da 

federação12, colocou o rio São Francisco como alvo de uma das propostas a serem 

incorporadas na nova carta constitucional. Em tal contexto, o então deputado 

Manoel Novais apresentou a proposta de emenda nº 17913 à Constituição, dando 

origem ao artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Art. 29. O Governo Federal fica obrigado, dentro do prazo de vinte anos, a 
contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e executar um 
plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São 
Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não 
inferior a um por cento de suas rendas tributárias (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1946). 
 

Assim a Comissão do Vale do São Francisco começou a nascer na 

Constituição de 1946, sendo, a partir das determinações do citado Art. 29, criada a 

CVSF pela Lei 541 de 15 de dezembro de 1948. Dessa maneira, formulou-se uma 

comissão na Câmara dos Deputados para elaborar a lei e implantar as diretrizes a 

serem seguidas pela Comissão responsável por organizar e executar o Plano de 

Aproveitamento das Possibilidades Econômicas do Rio São Francisco. 

Por fim, como apresentado por Paula (2012), cabe ressaltar que a CVSF é um 

projeto característico de uma nova fase do capitalismo, na qual o “laissez-faire”, 

 
12 Os cinco estados banhados pelo rio São Francisco, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e 
Alagoas, seriam beneficiados com propostas e obras incluídas no Plano Geral de Aproveitamento das 
Possiblidades Econômicas da Bacia do São Francisco. 
13 A seguir foram apresentadas duas Emendas: 1.505 por Café Filho e 2.989 por Clemente Mariani, 

Manoel Novais que incorporava a valorização econômica dos rios São Francisco e Amazonas em um 
mesmo projeto. Os destaques referentes aos São Francisco da Emenda 2.989 foram incorporados à 
Emenda 179. Retirou-se da Emenda 2.989 o vale do São Francisco, permanecendo apenas a 
proposta de valorização econômica da Amazônia, com características diferentes. 
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relacionado ao liberalismo, estava sendo reformulado e a intervenção estatal, em 

questões pontuais, apresentava-se como importante na regulamentação do 

mercado, adotando o planejamento como elemento a ser inserido na busca pelo 

desenvolvimento. 

O projeto de planejamento da CVSF é relacionado ao exemplo da Tennessee 

Valley Authority (TVA), este elaborado após a Crise de 1929 nos EUA, como forma 

de desenvolver a região daquele país a partir da instalação de uma série de 

hidrelétricas, no intuito de atrair indústrias e desenvolver a produção, gerando 

emprego e renda à população do Vale. Nessa linha, Manoel Novais, em seus 

discursos em defesa dos investimentos no Vale do São Francisco, aponta outros 

empreendimentos estabelecidos em rios famosos do mundo inteiro, como Nilo14 

(BRASIL, 1963). Por sua vez, Diniz (2009) apresenta a primeira experiência mundial 

de planejamento, o Plano de Eletrificação Nacional da União Soviética, estabelecido 

em 1925, como base para o desenvolvimento regional. 

O plano a ser elaborado pela CVSF devia seguir as prerrogativas do 

desenvolvimento desencadeado a partir da exploração dos recursos naturais, 

principalmente os hídricos do rio São Francisco. Destacam-se os instrumentos que 

compõe a sua formação, quais sejam: planejamento da chamada Bacia Hidrográfica 

do São Francisco; a Comissão Especial, a comissão parlamentar que estabelece as 

negociações em prol da organização e atuação do órgão; a Lei 542 de 1948 que cria 

a CVSF e a elaboração e aprovação do Plano Geral de Aproveitamento do Vale do 

São Francisco, tendo aqui como foco o município de São Francisco/MG dentro 

desse planejamento.  

 
 

1.1 O VALE DO RIO SÃO FRANCISCO COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO  

 

O interesse pelo rio São Francisco já havia sido despertado em diversos 

períodos da história do Brasil. Sendo que, a partir de 1946, o rio se tornava, em falas 

congressistas15, uma riqueza inexplorada ou esquecida a ser aproveitada para o 

 
14 Martins (2022) destaca esses discursos citando experiências de empreendimentos em outros rios 
do mundo, são referências obtidas pelos parlamentares na leitura do livro “O Rio São Francisco” de 
autoria de Geraldo Rocha. 
15 Falas envoltas nas discussões a respeito das justificativas apresentadas no Congresso para se 

aprovar a Comissão do Vale do São Francisco e a elaboração e execução do Plano Geral da 
Comissão. 
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desenvolvimento do país. 

Como descreve Gilmar Arruda (2008, p. 156), “os rios sempre foram 

pensados como uma somatória de apropriações e representações, funções 

sobrepostas que podem deixar ou não marcas na paisagem”. Segundo o autor, o 

surgimento da tecnologia da energia elétrica no século XX alterou profundamente o 

relacionamento dos homens com o rio e as configurações naturais desse. 

No contexto da Segunda Guerra Mundial, o rio São Francisco passou a ter 

maior importância no transporte de mercadorias do interior do Brasil até o litoral 

nordestino, isso devido ao perigo de afundamento dos navios brasileiros no mar por 

nações adversárias, durante o período da Guerra. Em depoimento à Comissão 

Especial, em 2 de dezembro de 1946, Paulo Peltier de Queiroz relata:  

 

Foi necessário, já ao expirar o exercício de 1943, que o Exército Brasileiro, 
no interêsse da defesa nacional, necessitando transportar pelo Rio São 
Francisco, do Sul para o Norte do Brasil, grandes quantidades de material e 
de pessoal, destinadas às regiões militares do Nordeste, apelasse para o 
Govêrno Federal, para que êste concordasse em modificar a situação 
dominante nos referidos serviços, dando aos mesmos nova orientação 
técnica e estabelecendo um plano inicial de trabalhos, cujo programa foi 
aprovado em 1944, como anteriormente já foi esclarecido (BRASIL, 1963a, 
p. 263). 
 

As operações de cabotagem realizadas na costa brasileira foram então 

transferidas para o rio São Francisco, que ligava parte do interior do país ao litoral, 

unia as pontas dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) em 

Pirapora-MG e a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro (VFFLB) em Juazeiro-BA16. 

“O governo Vargas chegou a criar, em 1944, o Decreto-Lei17 6.643 com crédito de 

quarenta e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 48.500.000,00)18 destinados 

a obras para melhorar a navegação do rio” (BRASIL, 1963a, p. 263). 

O programa de obras traçado em 1944, pelo Departamento de Portos, Rios e 

 
16 O Governo Imperial já havia planejado integrar o Vale do São Francisco com estradas de ferro em 
quatro pontos: Pirapora/MG, Juazeiro/BA, Propriá/BA e Petrolina/PE, no entanto a Monarquia não 
conseguiu esse objetivo. A ferrovia, antiga E. F. D. Pedro II então EFCB chegou em Pirapora em 
1910, E. F. Bahia ao São Francisco em Juazeiro em 1896, posteriormente incorporada a VFFLB 
(CAMELO FILHO-ZUZA, 2005). 
17 Lei 6.643/1944: Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, com vigência até o 
encerramento do exercício de 1946, o crédito especial de quarenta e oito milhões e quinhentos mil 
cruzeiros (Cr$ 48.500.000,00), para atender às despesas (Obras, Desapropriação, Aquisição de 
Imóveis e Equipamentos) com a execução de estudos e obras para melhoria da navegabilidade e 
capacidade de transporte, carga e descarga e armazenamento no rio São Francisco, de 
conformidade com o projeto e o orçamento aprovado pelo Decreto nº 15.441, de 2 de maio de 1944. 
18 O programa aprovado compreendia a realização de estudos, aquisição de aparelhamento e 
execução de serviços de dragagem de alguns baixios, limpeza de margens, obras de acostagem nos 
diversos portos, embarcações para transporte e construção de estaleiros. 
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Canais, contratou, entre outros serviços, levantamento aerofotogramétrico do rio São 

Francisco do trecho Juazeiro/BA à Barra do Rio Grande/BA e a construção de cais 

de proteção para várias cidades ribeirinhas, incluindo São Francisco/MG. Sendo que 

muitos dos trabalhos incompletos por esse plano foram incorporados e finalizados 

pela Comissão do Vale do São Francisco- CVSF. 

Como destaca Vianna (2015, p. 56), “durante as décadas de 1940 e 1950, o 

pensamento predominante era de que, por meio do planejamento regional, poder-se-

ia prover o Brasil de meios de superação das carências estruturais existentes, que 

impulsionariam o processo de industrialização nacional”. A primeira referência em 

planejamento regional para o Brasil, segundo o autor, se constituía sob o exemplo 

do Plano Regional do Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, que foi largamente 

difundido como modelo de planejamento regional democrático. 

Segundo Brose (2015), a ideia que resultou da autarquia federal Tennessee 

Valley Authority (TVA), como expressão do desenvolvimento desencadeada pelos 

EUA, ganhou força própria e se disseminou como exemplo por vários lugares do 

mundo. Consistindo-se em um projeto para intervir diretamente nas raízes da 

pobreza, escolhendo como unidade básica uma bacia hidrográfica, dessa forma 

rompendo com a lógica por município ou por unidade federativa. 

 

A concepção de bacia hidrográfica como região repercute no Brasil a partir 
dos anos 1940 através do intercâmbio técnico, científico e político 
promovido pelas formas de cooperação técnica entre Brasil e Estados 
Unidos. É a partir desse referencial teórico e da experiência norte-
americana de bacias hidrográficas que o planejamento regional se origina 
no Brasil e predomina como concepção até meados dos anos 1950, sendo 
retomado somente no período mais recente no contexto do liberalismo, sob 
uma nova formulação a partir da problemática questão ambiental 
(CHIQUITO, 2012, p. 74). 

 

Um exemplo da influência norte-americana no Brasil se estabelece na 

presença de grupos de técnicos e cientistas, que juntos, eram encarregados de 

estudos relativos às possibilidades econômicas do país. A Missão Cooke, foi 

enviada ao Brasil em 1942, posteriormente veio a Missão Abbink (1948) e a 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, em 1951, essas tinham como objetivo a 

promoção do desenvolvimento regional pelo governo brasileiro e a avaliação do 

território como via para aplicação de investimentos dos Estados Unidos. Sendo que 

relativos pontos e conclusões da Missão Cooke foram editadas e apresentadas em 

forma de monografias no final de 1948, uma das teses, por exemplo, discorre sobre 
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a aplicação do modelo TVA ao rio São Francisco. 

Sobre o descrito por Chiquito (2012), podemos considerar que, para a CVSF, 

o conceito de bacia hidrográfica como espaço de planejamento advém da corrente 

geográfica francesa, ligada a La Blache19 e ao pensamento do britânico de Geddes, 

em que se considera os aspectos naturais da região. Pela análise dos documentos 

relacionados à CVSF, o aspecto físico-geográfico é sempre evidenciado, sendo 

justificada as ações no meio natural como forma de garantir a permanência humana 

no território por meio de intervenções que priorizam o uso da água. Gilmar Arruda 

(2015) formula que bacia hidrográfica: 

 

Trata-se, então, de uma unidade de relevo, que possui uma delimitação 
física bastante precisa, determinada pelo sentido do fluxo das águas, 
superficiais e subterrâneas. Além disso, retemos da definição a ideia de 
autoajuste, no sentido de interconexão dos processos que ocorrem em uma 
determinada bacia de drenagem. Esse aspecto pode ser importante para 
transformações ocorridas no conjunto da bacia resultado da ação antrópica 
(ARRUDA, 2015, p. 212). 

 
Arruda (2015) também enfatiza que, “para evitar uma tautologia, ou um 

possível engano referencial, seria acertado proceder a “desnaturalização” da região, 

demonstrando como historicamente surgem os discursos e as práticas associadas a 

determinado recorte espacial denominado de região” (ARRUDA, 2019, 211). Nesse 

aspecto, a historicidade das relações e mudanças provocadas pela ação da 

Comissão do Vale do São Francisco permite dizer que a noção de “bacia 

hidrográfica”, mais do que seus aspectos físico-geográficos e administrativos, 

caracteriza-se pelas relações estabelecidas com ela pelos agentes do Estado a 

partir das construções e discursos que se faz sobre o espaço de ação da Comissão. 

Envolve-se na pesquisa o Vale do São Francisco enquanto definição de um 

espaço geográfico sobre o qual os homens, ligados ao Estado, iriam estabelecer 

relações a partir de sua interferência. Nesse sentido, trata-se da “apropriação de 

 
19 Segundo Barros (2013), Blache buscava enfatizar as diversas possibilidades de respostas que 
podiam ser colocadas pelos seres humanos diante dos desafios do meio. Essa concepção se aplica 
aos planos da CVSF enquanto respostas as enchentes e secas constantes, acreditava-se serem 
essas as causas da “pobreza” e doenças permanentes na região do Vale do São Francisco. Essas 
respostas seriam dadas pelas técnicas ligadas a engenharia e empregadas para melhoria do 
transporte fluvial, à estruturas de barragens ao longo do rio e estradas, ao uso de novas tecnologias 
aplicadas as produções agrícolas com o uso da irrigação e ferramentas como tratores, enxadas e 
sementes selecionadas, também eram estudadas possibilidades para a área da saúde e 
comunicação. Truman, presidente dos EUA, em seu discurso de 1929, segundo Vianna (2014), 
relatava a cooperação que seria designada aos países da América Latina pelo seu governo a partir 
do compartilhamento do conhecimento técnico dos Estados Unidos. 



28 
 

parte do espaço pelo Estado, por meio de seus aparelhos, como forma de 

territorialização de seu poder através da administração” (MENEZES, 2000, p. 21). 

Assim, pode-se concluir que em se tratando de questões ligadas ao Estado 

brasileiro, o projeto da CVSF instituído e aplicado pela administração estatal é uma 

forma de consolidar as forças políticas sobre o território enquanto “espaço 

conquistado pela administração estatal” (ALLIÉS apud MENEZES, 2000), com a 

maior presença institucional da máquina pública associando posse e domínio. 

Esse domínio pretendido pelo Estado não é isento de resistências das 

pessoas que habitam o espaço. “Há uma reciprocidade de consequências, o que 

não quer dizer equidade. Os grupos vitimados por esses programas lançam neles 

contradições, tensões, desafios” (MARTINS, 1993).  

Na acepção de Lima (2017, p. 156), “o território é uma produção, feita pelos 

sujeitos, a partir do espaço e de suas experiências sociais”, sendo as interações 

humanas em torno do rio São Francisco envolvidas por interferências dos mais 

diversos agentes, em diferentes períodos. As relações de poder que envolvem esse 

espaço são restritas neste estudo à análise das ações da CVSF, sob a perspectiva 

política e econômica, no período de 1946 a 1963. 

 

Região, deste modo, é uma criação do indivíduo, um recorte espacial feito a 
partir das relações de poder, deve ser considerado como uma construção 
social, produto das ações, experiências e vivências dos seus agentes 
históricos, e como um espaço social construído pelos sujeitos, é passível de 
inúmeros recortes de caráter administrativo, geográfico, histórico, ecológico, 
econômico ou mesmo psicológico (LIMA, 2017, p. 158). 
 

Considerando os termos expostos, a síntese deste Estudo de Caso se refere 

aos indícios da atuação pública, do sistema institucional formado pelo governo 

brasileiro, sobre a gestão das ações de planejamento em torno do Vale do rio São 

Francisco, aqui tendo como foco as realizadas no município de São Francisco/MG, 

nos anos de 1946 a 1963. Sendo consideradas as conexões das intercorrências da 

intervenção estatal, por meio da Comissão do Vale do São Francisco, na região da 

bacia hidrográfica do São Francisco. 

O rio São Francisco é o ponto comum que determina a região sobre a qual é 

instituída a política de desenvolvimento estabelecida pelo governo brasileiro através 

da Comissão do Vale do São Francisco, esta com prerrogativas da Constituição de 

1946. E para organizar e legislar a respeito da organização, e estabelecer os planos 

e ações sobre o aproveitamento das possibilidades econômicas da bacia do rio São 
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Francisco, foi nomeada uma comissão parlamentar na Câmara dos Deputados, 

sobre a qual se discorre a seguir. 

 

1.2 A COMISSÃO ESPECIAL DO PLANO DE APROVEITAMENTO DA BACIA DO 

SÃO FRANCISCO (1946-1948) 

 
A partir do disposto no Artigo 29, expresso no ADCT da Constituição Federal 

de 1946, foi designada uma Comissão Parlamentar formada por deputados 

representantes dos estados abrangidos pelo rio. A finalidade dessa Comissão era 

estudar as possibilidades de execução de um plano de aproveitamento do rio São 

Francisco e seus afluentes e legislar sobre o assunto. Entre as denominações da 

Comissão adotaremos a que consta nas atas de suas reuniões, Comissão Especial 

do Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, nos referindo aqui a ela 

apenas como Comissão Especial. 

Para compor a Comissão Especial foram designados pela Câmara dos 

Deputados os senhores: Aristides Milton Silveira20, PSD-BA; Manoel Novais, UDN-

BA; Gercino Pontes21, PSD-PE; José Maria Alkmin22, UDN-MG; Leandro Maciel23, 

 
20 Aristides Milton da Silveira, nasceu em 6 de maio de 1894, em Cachoeira-BA e faleceu em 1969, 
Salvador-BA. Foi professor, engenheiro, chefe da construção da Estrada de Ferro Nazaré na Bahia; 
diretor de Obras e Jardim da Prefeitura de Salvador; diretor do Patrimônio Municipal de Salvador. 
Filiado ao Partido Social Democrático, foi nomeado prefeito de Salvador, entre maio de 1945 até 
novembro de 1945. Assumiu o mandato de deputado em 15 de agosto de 1946, fazendo parte da 
Constituinte de 1946. Foi também Suplente de deputado federal pelo PSD, de 1955 a 1959, 
assumindo o mandato por diversos momentos. Na Assembleia Legislativa da Bahia, foi Suplente da 
Comissão de Serviço Público. Na Comissão do Vale, foi eleito relator da região do Médio São 
Francisco. Durante a Comissão, Aristides foi bastante presente nas reuniões, sendo pouco atuante 
nos debates e discussões (SILVA, 2017). 
21 Gercino Malagueta de Pontes nasceu em 1894, Caruaru, Pernambuco e faleceu em 1967. Foi 
senador estadual na Primeira República. Formado em Engenharia assumiu diversos cargos de chefia 
e direção no estado de Recife, foi nomeado diretor da repartição de obras públicas e saneamento 
durante o governo de José Bezerra (1919-1922). Realizou visitas técnicas em diversos países, se 
tornou, em 1937, secretário de Viação e Obras Públicas de Pernambuco. No campo político, foi eleito 
deputado federal pelo Partido Social Democrático (PSD), ingressando nos trabalhos da Assembleia 
Nacional Constituinte, iniciados em fevereiro de 1946. Na Comissão do São Francisco, Gercino 
defendia a eletrificação da Cachoeira de Paulo Afonso como meio de alavancar a industrialização e o 
desenvolvimento econômico da região Nordeste (SILVA, 2017). 
22 José Maria Alkmin nasceu na cidade de Bocaiúva, Minas Gerais, em 1901 e faleceu em 1974, em 
Belo Horizonte. Bacharel em Direito, começou sua vida política ao ser incluído na chapa do Partido 
Progressista Mineiro (PPM). Alkmin passou a assumir diversos cargos importantes, entre eles, a de 
Ministro do Tribunal das Contas de Minas Gerais e a de Ministro da Fazenda, no governo do 
presidente Juscelino Kubitschek. Em 1945 foi um dos fundadores do Partido Social Democrático 
(PSD), elegendo-se deputado federal por Minas Gerais à Assembleia Nacional Constituinte. Além 
disso, Alkmin foi eleito deputado federal em outras ocasiões, tendo sido eleito pelo Congresso em 
1964 para assumir o cargo de vice-presidente do general Castelo Branco. Como parlamentar, foi 
bastante atuante em relação às questões políticas mineiras. Na Comissão do São Francisco prezou 
pela criação de hospitais e estradas na região do Norte de Minas e defendeu o aproveitamento 
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UDN-SE e como presidente, Amando Fontes24, PR-SE. Fato é que a Comissão 

Especial mudou de configuração no decorrer do tempo, sendo incluídos e 

destituídos deputados ao longo de sua existência. 

Os deputados, como já dito, representavam os estados pelos quais percorria 

o rio São Francisco, entre eles Minas Gerais e Bahia comandavam as ações. Como 

representante de Minas Gerais, Alkmin (PSD), direcionou e reivindicou vários 

projetos dentro da Comissão. E eleito para a Assembleia Nacional Constituinte em 

1946, o deputado foi ainda relator geral da já citada Comissão, dentro dessa 

destacando vários projetos para a região a qual pertence o município de São 

Francisco/MG.  

Segundo Lucília Delgado (2019, p. 85), “o conjunto das organizações 

partidárias que se formaram a partir de 1945 e que atuaram até 1965, a competição 

dicotômica, conduzida por um triângulo partidário, foi bem mais determinante que a 

partidária”. Como destaca Soares (1973), a presença crescente e ameaçadora do 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) forçava a aliança entre as oligarquias locais 

estaduais junto aos partidos nacionais PSD e UDN. 

A bancada baiana contava com três representantes, entre eles Manoel Novais 

que, segundo Silva (2017), depois de ser o relator do projeto e presidente da 

Comissão, obteve destaque e poder de influência, uma figura autoritária que se 

colocava como porta voz da população do Vale do Rio São Francisco. Tal deputado 

acreditava na necessidade de tutela dos eleitores por políticos, tecia alianças 

baseando-se na máxima “política é favor”, trabalhou na manutenção dos privilégios 

 
hidrelétrico da cachoeira de Fecho do Funil (SILVA, 2017).  
23 Leandro Maciel nasceu em 1897, em Rosário do Catete, Sergipe e faleceu em 1984, em Aracaju, 
Sergipe. Era filho do senador sergipano Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel. Graduado em 
Engenharia Civil, defendeu a tese “O aproveitamento do potencial hidráulico do rio São Francisco na 
garganta de Paulo Afonso”, tendo, por muito tempo exercido a sua profissão de engenheiro, até se 
candidatar a deputado federal e ser eleito em 1930. Foi reeleito diversas vezes ao cargo de deputado 
federal, entre elas, em 1946, se tornando parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte. Em 1955 
foi eleito governador de Sergipe, além disso, foi eleito senador por diversos mandatos. Maciel 
também foi funcionário do Ministério de Viação e Obras Públicas e do Departamento de Portos, Rios 
e Canais. Na Comissão do São Francisco, foi muito importante nos momentos iniciais dos debates e 
discussões, principalmente na área técnica (SILVA, 2017). 
24 Amando Fontes, nascido em 1899, em Santos-SP, faleceu em 1967, na cidade do Rio de Janeiro. 
Foi agente fiscal do imposto de consumo do Ministério da Fazenda, em Salvador, aonde mais tarde, 
em 1928, bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Bahia. Em dezembro de 1945, foi 
eleito deputado federal por Sergipe, na legenda formada pela União Democrática Nacional (UDN) e o 
Partido Republicano (PR), integrando-se ao grupo de parlamentares para a Assembleia Nacional 
Constituinte. Em 1950 reelegeu-se deputado federal. Na Comissão do São Francisco, Amando 
Fontes defendia a intervenção do Estado na economia, além de ser contrário a reforma agrária e 
incentivava a melhoria da irrigação nas terras, fator que, segundo ele, precisaria de grandes 
propriedades de terra (SILVA, 2017).  
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das elites locais e no processo de abertura de novas frentes para o capital.  

Laurindo Mekie Pereira (2017) esclarece que a criação da CVSF foi 

fundamental para estabelecer uma “base territorial”, esta permitiu aos políticos 

nordestinos e mineiros uma inserção nos embates travados no campo político 

nacional. O Vale do São Francisco, como região com potencial desenvolvimento e 

enfrentando dificuldades, foi o argumento que permitiu a união de parlamentares em 

torno de uma região e ações concretas no território desta. 

A Comissão Especial, formada por deputados representantes dos cinco 

estados banhados pelo rio, realizou várias reuniões no final de 1946 e nos anos de 

1947 e 1948. Inicialmente ouviu-se técnicos e estudiosos do Vale do São Francisco 

e foi dado início à elaboração do projeto de lei a ser apresentado e discutido no 

Congresso Nacional, criando-se a comissão técnica, especificamente responsável 

por comandar o órgão também denominado de CVSF. 

As atas das reuniões, redigidas pelo então secretário Paulo Rocha, contendo 

depoimentos e discussões no Congresso Nacional sobre o assunto, em ordem 

cronológica, encontram-se nos registros de elaboração do Plano de Valorização 

Econômica do Vale do São Francisco publicados pela Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 1963a)25. 

 

A Comissão Especial, constituída por fôrça do Requerimento n.º 63, 
entendeu na sua segunda reunião ordinária, ser urgente a adoção de 
medidas para complementação e aplicação prática do Art. 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Dentre estas medidas, uma se 
impunha pela sua natureza, isto é, a apresentação do Projeto de lei criando 
o órgão técnico encarregado de planejar e executar as obras de 
aproveitamento econômico do Vale (BRASIL, 1963a, p. 370). 

 
A Comissão Especial seguia com suas reuniões semanais, enquanto se 

discutia na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto que criava a Comissão 

do Vale do São Francisco (CVSF). Ao mesmo tempo, a Comissão Especial também 

implementava, para os anos de 1947 e 1948, um programa anual de trabalhos, as 

chamadas obras emergenciais para o Vale do Rio São Francisco. É importante 

destacar que muitas dessas obras já tinham sido iniciadas ou planejadas, durante o 

Governo Vargas, em 1944, pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 

 
25 Esse documentário constituído em três volumes, a que se dá uma orientação cronológica, ordena 
em documentos a tramitação dos trabalhos, referentes à Comissão do Vale do São Francisco, na 
Assembleia Constituinte, nas comissões especializadas que se ocupam do Plano e no plenário da 
duas Casas do Congresso Nacional, até a reunião conjunta destinada ao veto presidencial (BRASIL, 
1963, p. 4).  
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sendo algumas paralisadas por falta de verbas.  

Com o Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição de 1946, os trabalhos já iniciados no Vale do Rio São Francisco 

acabaram pleiteados pela Comissão Especial e realizados em conjunto com os 

órgãos administrativos de Ministérios Federais, como da Viação, da Agricultura, da 

Educação e Saúde, aos quais essas obras estavam ligadas. Entre os principais 

planos de empreendimentos precedentes à CVSF está a organização da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco-CHESF26, autorizada em 3 de outubro de 1945, 

destinada a construir a usina hidrelétrica de Paulo Afonso que vinha sendo objeto de 

investigações técnicas e econômicas pelo Ministério da Agricultura. 

As obras emergenciais traçadas pela Comissão Especial foram elaboradas 

em orçamentos anuais, sendo interceptadas pelos interesses dos representantes 

dos estados e pelas considerações dos depoentes à Comissão. Importante destacar 

as relações de conveniência entre os diversos agentes que atuaram na cúpula do 

poder executivo naquele período, alguns provenientes do comando de órgãos 

federais do Estado Novo e do então Governo Dutra (1946-1950), membros de 

partidos oligárquicos e conservadores. A base de propostas recomendadas por 

esses sujeitos permeia toda a atuação da CVSF. 

É possível inferir que o entusiasmo inicial, aliado à referência norte-americana 

e apoio do presidente Dutra, permitiram o desenrolar das propostas dos orçamentos 

anuais e das atividades a serem financiadas pelo recurso de 1% (um por cento) da 

renda tributária da União. A seguir, tem-se a descrição dessas atividades. 

 

1.2.1 O Plano de Obras Emergenciais da Comissão Especial  

 

Após várias reuniões e depoimentos27 de técnicos (engenheiros, agrônomos e 

geógrafos) e escritores de livros sobre o rio São Francisco e seu Vale, levantamento 

de dados, problemas e soluções possíveis, a Comissão Especial apresentou o 

projeto relativo ao orçamento para o exercício do ano de 1947 ao Congresso 

Nacional, sendo o mesmo aprovado em dezembro de 1946. 

 
26 CHESF foi criada para gerar energia elétrica na região nordeste, apesar da forte oposição a sua 
implantação. Ela conseguiu os seus objetivos e tornou-se uma das maiores empresas do setor de 
energia do Brasil. 
27 Prestaram depoimentos os Srs. Geraldo Rocha, Agenor Miranda, Maurício Joppert, Clóvis Côrtes, 
Adozindo Magalhães, João Maurício, Horácio Peres de Matos, Apolônio Sales, Renato Feio, Hermínio 
Conde, Mário Pinoti, Correa Leal, Paulo Peltier de Queiroz e Rafael Xavier. 
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Por fim, a Lei 23 de 15 de fevereiro de 1947, que regula a aplicação da verba 

no orçamento da República para o exercício de 1947 no Vale do São Francisco, é 

sancionada pelo presidente Dutra e assinada por ele e seus ministros da Viação e 

Obras Públicas, Fazenda, Agricultura, Educação e Saúde Pública. Aprovada, a 

citada Lei possuía 11 artigos que definiam a destinação de recursos para o custeio 

da Comissão, construção de usinas hidrelétricas, construção de barragens, rodovias, 

levantamentos aerofotogramétricos do rio São Francisco, linhas telegráficas e 

hospitais. 

Nos planos anuais subsequentes, o processo de aprovação do orçamento 

mudou, foram simplificados, sendo aprovados através de emenda orçamentária28. 

Quanto ao plano para o orçamento de 1948, ele foi apresentado pelo relator-geral à 

Comissão Especial, analisado e discutido em várias reuniões, foram revalidadas 

todas as verbas do orçamento de 1947 que não foram gastas. Em 1948, na primeira 

reunião ordinária foi apresentado o esboço para o Plano de Obras Emergenciais a 

serem realizadas em 1949. 

No primeiro ano de atuação da Comissão Especial na distribuição da verba a 

ser aplicada no Vale do São Francisco para as primeiras obras emergenciais, no 

exercício de 1947, estava entre as disputas a construção da hidrelétrica de Paulo 

Afonso na Bahia e tornar navegável o rio São Francisco. O rio era o cerne de todas 

as atividades previstas no Plano da CVSF, como colonização, irrigação e geração de 

energia, visando ao progresso industrial. Sendo muitas vezes o rio é citado como 

“veia aorta”29 do Vale, além do costumeiro apelido de “Rio da Unidade Nacional". 

Na reunião da Comissão Especial em 13/11/1946, durante o depoimento 

Agenor Miranda30, são discutidas as ações prioritárias em relação ao rio: 

 

[Amando Fontes] - O Sr. Geraldo Rocha nos demonstrou que o São 
Francisco está a morrer se não quisermos estabelecer reservatórios de 

 
28 A Comissão Especial do São Francisco, adotou em relação à Proposta Orçamentária de 1948, o 
critério anteriormente seguido pelo Senado no caso da Amazônia, que fez a discriminação da quota 
Constitucional da Amazônia para 1947, através de emenda orçamentária.  
29 A artéria aorta, maior vaso do corpo humano, é responsável por levar oxigênio para todo o corpo. 
Segundo Filho (2005, p. 84), o ciclo econômico da mineração chegou ao fim, o domínio colonial 
português também e o rio São Francisco continuou pulsando como se fosse a artéria aorta do 
coração do interior do território brasileiro. Entretanto, o Vale continuou sem qualquer transformação 
do seu cotidiano econômico historicamente ancorado na pecuária extensiva e na agricultura de 
subsistência. Dessa forma, a região manteve o processo de povoamento iniciado no período colonial. 
30 Agenor Augusto de Miranda, agropecuarista e engenheiro civil inspetor da Estação Central de 
Telégrafos do Brasil, trabalhou de 1906 a 1930. Autor do livro “O Rio São Francisco” publicado em 
1936 pela editora Brasiliana. 
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compensação necessários à sua alimentação. Devemos, portanto, tratar 
primeiro de salvar o rio, dedicando verbas necessárias ao Boqueirão e a 
Paulo Afonso. 
O Sr. AGENOR MIRANDA- Não entro nesse detalhe. Mas na posição de 
Presidente da Comissão, não aconselharia tal. Primeiro, penso, deve ser 
feito o Plano Geral. Se temos 100 mil contos e a obra vai durar três anos, 
despenderemos 30 mil contos por ano. Para Paulo Afonso, terenos 100 mil 
contos, ela durará 5 anos, distribuiremos a verba de acôrdo com o tempo. 
(BRASIL, 1963a, p. 94). 
 

Os deputados baianos foram enfáticos na defesa da construção da 

hidrelétrica de Paulo Afonso, sempre com cuidado para não gerar conflitos que 

pudessem impedir essa obra e com argumentos de beneficiar grande parte do Vale, 

sendo possível observar, no argumento acima, a ideia da salvação do rio aliada à 

construção das referidas hidrelétricas. Os reservatórios também eram declarados 

como forma de melhorar o fluxo de água pelo rio.  

Ciente do assoreamento do São Francisco, a Comissão Especial chegou a 

propor um sistema de reflorestamento e desobstrução do leito a ser feito por 

máquinas, mas as barragens sempre foram prioridades. Enquanto os portos de 

madeira à beira do rio São Francisco, utilizados para carregar de lenha os 

Vapores31, provocavam um grande desmatamento na mata ciliar. 

Em depoimento à Comissão Especial, Correia Leal relata que “o remédio, 

parece-me, seria regularizar a descarga do rio, construindo-se barragens de 

acumulação em seus afluentes, e providenciar a reflorestação onde possível, ou a 

restauração do solo, a fim de evitar os efeitos da erosão” (BRASIL, 1963a, p. 242). 

Paulo Peltier de Queiroz, engenheiro e chefe do 10º Distrito do Departamento 

Nacional de Portos, Rios e Canais, em seu depoimento à Comissão Especial, em 

02/12/1946, não aconselhava barragens no leito principal na parte correspondente 

ao Médio São Francisco, evidenciou ainda que obras no curso do rio deveriam ter 

um estudo cuidadoso e prudente, pois interfeririam na dinâmica de todo o percurso 

das águas32. Nesse mesmo depoimento, Peltier dispõe:  

 

Reflorestamento das terras e exploração das riquezas minerais, da fauna e 
da flora. Justificação - Nas grandes faixas das caatingas são-franciscanas, 
mesmo dentro das áreas das "vazantes", o reflorestamento das terras 
desnudadas se impõe, como uma necessidade imperiosa, inclusive para a 
fixação de um regime fluvial adequado para a região. Por outro lado, o 

 
31 O transporte de pessoas e produtos pelo rio era feito por barcos a vapor, movidos a madeira, 
chamados de vapores. 
32 Esse depoimento vai refletir no Plano Geral da Comissão, uma vez que Queiroz será seu primeiro 
superintendente, a implantação de barragens no leito principal serão realizadas e não impedirão as 
enchentes. 



35 
 

Governo Federal deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a 
exploração das riquezas regionais. Entre elas se destaca, por exemplo, a 
industrialização do "surubi", o bacalhau nacional, devendo o poder público 
regulamentar sua pesca e auxiliar a instalação de fábricas para o seu 
aproveitamento, de vez que se trata de uma riqueza regional que, por si só, 
poderá modificar o ambiente atual de um grande trecho do Médio São 
Francisco (BRASIL, 1963a, p. 260). 
 

Nos depoimentos, dados à Comissão Especial, percebe-se um emaranhado 

de opiniões contraditórias, embora com referências importantes dos técnicos sobre o 

cuidado com as interferências realizadas no rio. Tem-se sempre do lado dos 

deputados uma intervenção voltada às “necessidades” referentes a barragens em 

lugares específicos, fazendo uma trama controversa com a preservação do rio e seu 

status de ligação do norte com o sul do país e com interesses pessoais 

subliminares. Ainda mais apelativo se torna os discursos quando se referem às 

condições de vida do ribeirinho. Neles as barragens constam como solução para 

aumentar o volume de água, melhorar as condições de navegabilidade, construir 

hidrelétricas e assim possibilitar a vinda de indústrias para o Vale do Rio São 

Francisco, o que geraria empregos para que o homem se fixasse nessa terra. 

A Hidrelétrica de Paulo Afonso, inaugurada em 1954, foi um empreendimento 

financiado pela CVSF, e contou com a maior parte do orçamento de 1948, sendo 

que suas operações ficaram a cargo da Companhia Hidrelétrica do São Francisco-

CHESF. É necessário observar que essa última foi organizada sob os decretos leis 

803133 e 8032 de 1945, que sendo executados constituíram a CHESF, em 1948, 

com capital integrado em ações da CVSF e supervisão dela para construção da 

referida obra. 

Corrêa (2005) considera a criação da CHESF (1945) como marco da atuação 

direta do Governo na expansão do parque gerador de energia hidrelétrica. O Estado 

passa então a participar como acionista dos empreendimentos ligados ao ramo, 

além de regulamentar e definir funções. 

Com referência às hidrelétricas, obras essas mais requisitadas na Comissão 

Especial, São Francisco/MG irá se beneficiar com a construção da usina hidrelétrica 

de Pandeiros, de onde se previa a rede de distribuição para fornecer energia elétrica 

às cidades norte-mineiras: Januária, Manga, São Francisco e São Romão. Porém, o 

projeto e início de construção dessa obra no município de Januária-MG, no rio 

 
33 Decreto-Lei 8.031/1945, Art. 1º Fica o Ministério da Agricultura autorizado a organizar uma 
sociedade por ações, com sede e fôro na cidade do Rio de Janeiro, destinada a realizar o 
aproveitamento industrial progressivo da energia hidráulica do rio São Francisco. 
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Pandeiros (afluente do rio São Francisco), constará apenas no orçamento de 1949 

do Plano de Obras Emergenciais da Comissão Especial. 

O intuito de dominar o rio para melhor aproveitar as suas possibilidades 

econômicas, não envolvia apenas o controle da sua rede hidrográfica, mas também 

o acesso a ela por diferentes meios. É importante frisar que as obras relacionadas 

diretamente às águas de um rio provocam mudanças34 constantes durante longos 

períodos nos modos de vida da população ribeirinha, mas as relacionadas ao 

período aqui estudado, mais perceptíveis, são as transformações de efeitos 

imediatos. 

Com intuito de não se dispersar ou se perder nos grandes e inúmeros 

empreendimentos sob cooperação e supervisão da CVSF, ater-se-á aqui às obras 

constantes no Plano Emergencial relacionadas ao município de São Francisco/MG.  

O rio São Francisco era a principal via de tráfego na região. E o ponto básico 

de acesso à cidade de São Francisco/MG era o porto do cais, onde atracavam os 

vapores e se faziam as trocas tanto de mercadorias como de informações, além do 

embarque e desembarque de passageiros e cargas35. Diversos produtos eram 

comercializados em tal porto, sendo o escambo também frequente (PEREIRA, 

2021). 

 

 
34 O historiador Roberto Mendes Pereira (2015) relata como a interferência no curso do rio São 
Francisco, com grandes obras, poluição e apropriações, vem interferindo no modo de vida dos 
pescadores artesanais de São Francisco/MG ao longo dos anos de 1960-2014.  
35 Cf., PEREIRA, Adriana Rodrigues. O Paradoxo do Progresso: Um estudo sobre o fim da 
navegação a vapor no médio São Francisco (1957-1972). (Dissertação de Mestrado em História). 
Guarulhos: UNIFESP, 2021) 
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Tabela 1-- Números das companhias de navegação atuantes no Médio São Francisco  
1942-1948 

 
Fonte: Plano de Valorização Econômica do Vale do São Francisco (BRASIL, 1963b, p. 335) 

 

O trecho do Médio São Francisco, de Pirapora-MG a Juazeiro-BA, com 

melhores condições para navegação36 em tempos de cheia do rio, tinha seu 

percurso com duração de 11 a 15 dias. A CVSF constata, em 1948, através de 

dados da empresa privada Companhia Indústria e Viação de Pirapora, e das 

empresas estatais, Navegação Mineira (propriedade do estado de Minas Gerais) e 

Viação Baiana do São Francisco (propriedade do estado da Bahia), um registro de 

frota operante de 28 vapores e uma média anual de 53.623 passageiros e 42.000 

quilogramas em carga (BRASIL, 1963b, p. 335). 

Segundo Camelo-Zuza (2005), a CVSF esqueceu de incluir dados da 

empresa privada de viação S. A. Transporte Rio e Minas, sendo ainda impossível 

compilar dados gerais, visto que o rio era permeado de barcos particulares e canoas 

que faziam o transporte de cargas e pessoas por seu curso. Salientando-se ainda 

que o aparelhamento da frota de capital público ganhou reforços no orçamento de 

1948 e 1949. 

Como já relatado, o Departamento de Portos, Rios e Canais, pelo Decreto-Lei 

nº 6.643/1944, obtinha verbas destinadas à construção de cais ao longo do rio São 

Francisco. No orçamento de 1949, do Plano de Emergência, foi destinada verba 

para conclusão das obras de proteção e acostagem do cais à beira da cidade de 

 
36 Maurício Joppert em depoimento à Comissão Especial em 14/11/1946: O rio São Francisco tem 
curso suave, de fraco declive, desde Pirapora até Sobradinho; não há nesse trecho queda alguma. 
Em Sobradinho encontra o maciço primitivo do território brasileiro e começa a descer em pequenos 
saltos e corredeiras até precipitar-se bruscamente em Paulo Afonso para depois prosseguir em curso 
suave até o mar. (BRASIL, 1963, p. 100) 
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São Francisco/MG, sob responsabilidade do Ministério da Viação e Obras Públicas. 

A realização dessas obras, nos pequenos portos da maioria das cidades ribeirinhas, 

destinava-se a facilitar a movimentação dos passageiros, os serviços de acesso e 

acostagem das embarcações de carga, descarga e armazenamento das 

mercadorias. 

Embora o rio São Francisco fosse a rota de ligação principal com o município 

de São Francisco/MG, a construção de diferentes vias entre o percurso fluvial e as 

demais regiões do país também era uma meta do Plano Geral, essa com vistas ao 

escoamento da futura produção a ser realizada no Vale, cujo objetivo também 

envolvia a ocupação e permanência das pessoas nesse espaço.  

As únicas vias de acesso ao município de São Francisco/MG eram, à época, 

compostas pelo rio de mesmo nome, algumas estradas locais e por via aérea, sendo 

que a correção do campo de pouso também constava na discriminação do Plano de 

Obras Emergenciais de 1949. Entre as rodovias de acesso ao Vale consta, no 

orçamento de 1947, a construção da rodovia entre Januária (também cidade 

ribeirinha mineira) e Montes Claros. Pela proximidade com São Francisco/MG, 

Januária/MG e o rio faziam parte da via de ligação com aquela rodovia. 

A questão do melhoramento das estradas foi discutida nas reuniões da 

Comissão Especial, enquanto rotas para escoamento da produção agrícola da 

região, incluía-se também nessa questão a situação precária em que se encontrava 

a ligação da Estrada de Ferro Central do Brasil37 entre Corinto e a cidade ribeirinha 

de Pirapora, no Norte de Minas Gerais (BRASIL, 1963a). Pirapora era um importante 

entreposto comercial entre o rio e a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil 

(EFCB), ligando-a a Belo Horizonte, para onde se dirigiam pessoas com destinos 

entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. E pelo rio São Francisco também eram 

ligadas as estações da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro (VFFLB) situadas em 

Juazeiro/BA e Petrolina/PE. 

Segundo Zarur (1946), pelo aglomerado de Montes Claros/MG junto ao rio 

Verde Grande, afluente do São Francisco, passava o gado que chegava a pé do 

interior e era conduzido para o sul pela Estrada de Ferro. O autor também registra a 

 
37 Na década de 1920 o Governo passou a controlar a construção de ferrovias. Os engenheiros 

federais completaram a linha do oeste de Minas após 1910, de forma que os viajantes pudessem 
agora chegar a Uberaba pela capital do estado, embora a rota ainda fosse cheia de voltas. 
Reativaram também as atrasadas linhas da EFCB para o norte de Minas, chegando a Pirapora no rio 
São Francisco em 1922 e Montes Claros em 1926. (WIRTH, 1982) 
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existência em Pirapora/MG de um precário albergue, aberto e coberto de palha, 

construído pelo Governo Federal para os migrantes e transeuntes, no local podiam 

armar suas redes para dormir enquanto esperavam a partida do vapor.  

Apesar de o rio São Francisco ser a rota principal no Vale, muitos emigrantes 

se locomoviam a pé ou de caminhão, do leste baiano ao Norte de Minas, indo até a 

EFCB em Montes Claros, de onde partiam para Belo Horizonte e seguiam o caminho 

até São Paulo. Tais viagens podiam durar até dois anos porque muitos daqueles 

emigrantes trabalhavam em alguns dos lugares por onde passavam (ZARUR, 1946, 

p. 19). 

Nas sessões da Câmara dos Deputados em que se discutia a criação da 

CVSF e as verbas anuais, o deputado Manoel Novais faz referência à justificativa de 

se construir uma rodovia no Norte de Minas ligando Montes Claros e Januária: 

 

E V. Exa., Sr. Deputado José Alkmin, mineiro e do bom, sabe que a 
navegação do São Francisco é o único escoadouro da produção regional; 
no entanto, nas severas estiagens, freqüentemente a navegação se 
interrompe em Januária, por deficiência de calado do rio, entre Januária e 
Pirapora. V. Ex.a mesmo advogou perante a Comissão Parlamentar do São 
Francisco, a inclusão na Lei nº 23, da verba para a construção da Rodovia 
Montes Claros a Maria da Cruz, em Januária, buscando sanar êste mal e 
garantir o transporte de nossas mercadorias através da EFCB em Montes 
Claros, sempre que impedida a navegação acima de Januária. (BRASIL, 
1963a, p. 491) 
 

O deputado José Maria Alkmin era um importante articulador político, com 

grande influência no Norte de Minas Gerais, sendo sua cidade natal Bocaiúva, 

também situada na região. Laurindo M. Pereira (2017), em sua análise da atuação 

de agentes específicos no desenvolvimento do Vale do São Francisco, afirma que 

Alkmin, enquanto representante mineiro dentro da Comissão Especial, tornou-se 

mais atuante quando a distribuição de recursos e definição de prioridades estava em 

pauta, sendo suas intervenções claras no sentido de garantir recursos para 

localidades específicas.  

O que relata Laurindo M. Pereira (2017) é pertinente com os acontecimentos 

dentro das reuniões e debates no plenário da Câmara. Um exemplo são as linhas 

telegráficas de Extrema a São Romão e São Francisco, elas também aparecem no 

projeto do Plano Emergencial referente às obras de 1947 (estendida à Januária no 

orçamento de 1949), assim como recursos para o serviço de profilaxia da malária38, 

 
38 Doença aguda ou crônica causada pela presença de parasitos do gênero Plasmodium nos glóbulos 
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sendo ela um dos problemas em todo o Vale do São Francisco. 

O rio São Francisco proporcionava o transporte através da navegação a 

vapor, entretanto, como já citado aqui, esse tipo de embarcação ocasionava um 

grande desmatamento às margens, pois a movimentação dos barcos era realizada à 

base da lenha proveniente da derrubada da mata ciliar (BRASIL, 1963a). 

As principais vias de acesso ao Vale se resumiam ao rio São Francisco e às 

linhas aéreas, estas administradas pelas agências dos correios brasileiro. Sendo 

alvo das políticas da CVSF: melhor acesso, transição e circulação de pessoas e 

produtos pelo Vale, e contava também com a facilidade para escoamento da 

produção agrícola, extrativa e industrial a ser desenvolvida na região. Mas para 

efetiva produção ainda era necessário se investir na permanência da população na 

terra e uma das barreiras enfrentadas eram as condições precárias de saúde. 

Os problemas relacionados à falta de acesso aos serviços básicos de saúde 

eram reinantes no Vale do São Francisco. Desde a Proclamação da República, 

1889, os determinismos racial e climático foram abandonados como explicação para 

indolência que pairava sobre o homem do “sertão”39 cedendo lugar a uma variável 

de intervenção política, o governo federal passou a ser considerado como o 

responsável pelo abandono das populações do interior devido à descentralização 

das políticas públicas (MONARCHA, 2009). Ainda na década de 1930, cientistas, 

intelectuais e políticos faziam campanhas de saneamento, denunciando as doenças 

e o abandono da população como obstáculos para o desenvolvimento da nação. 

Uma grande expedição pelos “sertões”, chefiada por Belisário Penna e Arthur 

Neiva, foi realizada em 1912 para estudar as condições sanitárias do interior do país 

em resposta à demanda da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas-IFOCS. 

Apesar dos esforços, segundo Wirth (1982), na década de 1950 ainda era grande a 

incidência de doenças como bócio, leishmaniose, tuberculose, sífilis, desinterias, 

ancilostomose, doença de Chagas, malária e febre amarela. Sendo a expectativa de 

vida dos mineiros, em 1950, uma das mais baixas do país. 

 

 
vermelhos do sangue; é transmitida de pessoa infectada a pessoa não infectada pela mordida de 
mosquitos do gênero Anopheles e caracteriza-se por acessos periódicos de calafrios e febre que 
coincidem com a destruição maciça de hemácias. 
39 Segundo Monarcha (2009), “Ainda no início da República no Brasil, “o vocábulo ‘sertão’ funcionava 

no sistema retórico como metáfora dos desvios da nação, referia-se tanto aquele Brasil profundo 
dilatado a partir dos centros urbanos litorâneos, quanto à exiguidade do processo civilizatório 
brasileiro” (MONARCHA, 2009, p.92)  
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Os serviços de saúde são feitos por intermédio dos postos de higiene. Em 
território mineiro, existe, apenas, um, em Pirapora, classificado como de 
segunda classe; em território baiano existem três postos de segunda classe 
-em Juazeiro, Barra e Lapa, e sete subpostos. Os postos são muito 
afastados, uns dos outros, e não possuem equipamento de espécie alguma, 
estando, além disso, inteiramente desprovidos de pessoal técnico 
habilitado. O Serviço Hospitalar, na região, é constituído de cinco hospitais, 
com um total irrisório de 160 leitos (BRASIL, 1963a, p. 211). 

 
Em diversos dados fornecidos pelo depoimento do diretor do Serviço de 

Malária Mário Pinotti à Comissão Especial, consta a incidência da doença na 

população e as dificuldades de acesso ao tratamento da mesma. Sendo o 

medicamento de combate à doença até mesmo repassado à Igreja Católica (bispo, 

padres) que o distribuía aos fiéis das regiões do Vale do rio São Francisco, 

principalmente em locais de grande concentração de fiéis, como em Bom Jesus da 

Lapa-BA. 

A título de exemplo do perigo representado pela malária, a Comissão 

Amarante que fazia pesquisas visando melhorar a navegabilidade no rio São 

Francisco, do trecho de Sobradinho a Juazeiro, adotando o plano sugerido pelo 

engenheiro norte-americano Milnor Roberts, trabalhou de 1882 até os primeiros 

anos da República, porém teve toda a sua equipe dissipada e acometida pela 

doença, assim como os empregados nos estudos iniciais das cachoeiras de Paulo 

Afonso40.  

Aliada a outros fatores, a grave situação sanitária que envolvia a região do 

Vale do Rio São Francisco induzia a migração para outras regiões. Assim, a 

Comissão Especial focou no caso específico da malária, já que a doença era 

obstáculo não só para a população local, mas também para os técnicos/engenheiros 

que comporiam a CVSF, que em viagens pelo Vale poderiam facilmente serem 

vítimas da doença.  

Nos discursos dentro da Comissão Especial é colocada em evidência a 

urgência de cuidados de prevenção à endemia de malária, chegando ao debate o 

que seria mais urgente, a saúde do homem são franciscano ou outras obras de 

caráter progressista. O “homem precisava de saúde para trabalhar e desenvolver o 

Vale”, essa questão ficou em concorrência com alguns interesses individuais e 

seguiu junto deles no Plano de Emergência, sendo irrefutável.  

Segundo ata de 28/11/1946 da reunião da Comissão Especial (BRASIL, 

 
40 Informações retiradas dos depoimentos de Maurício Joppert em reunião da Comissão Especial em 

14/11/1946 e Mário Pinotti em 28/11/1946) 
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1963a), Pinotti relatou que a assistência sanitária no Vale do São Francisco, no que 

concerne à malária, devia assentar-se no emprego do "Aralen", medicação contra a 

malária ou impaludismo; dedetização das casas com o inseticida conhecido como 

DDT (Diclorodifeniltricloroetano)41; instalação imediata de hospitais-bases 

localizados nos postos-chave e drenagem dos núcleos de população de maior 

expressão econômica.  

Martins (2022) aponta como as pessoas do Vale, vulneráveis às doenças, 

eram consideradas pela lógica de planejamento estatal como manipuláveis e 

instáveis, que poderiam ser disciplinados assim como a água. Percebe-se que o 

discurso sanitarista era o meio usado pelos parlamentares para justificar o fim 

econômico do projeto. Ao mesmo tempo fica evidente com a ação da Comissão a 

importância e necessidade das políticas voltadas a saúde, o saneamento 

demonstrou ser bastante efetivo, já que, segundo dados fornecidos por relatório da 

CVSF (Comissão técnica e executiva), em 1947, as 224 amostras de mosquitos 

colhidas no município de São Francisco/MG tinham índice parasitário de 7,14 

enquanto que em 1949, dois anos após o começo das dedetizações, das 464 

amostras colhidas na mesma região o índice parasitário era de 0,0 (BRASIL, 1963b, 

p. 368). 

Para o exercício do ano de 1947, foi destinada a verba de seis milhões de 

cruzeiros da CVSF ao Serviço de Malária, porém em julho do mesmo ano a verba 

ainda não havia sido repassada e os serviços no Vale estavam pendentes. A maioria 

das obras propostas pela Comissão Especial, em 1947, não foram concluídas no 

mesmo ano. O orçamento de 1948 foi uma proposta de emenda e continuidade das 

obras do ano anterior, incluindo a regularização de rios afluentes do São Francisco, 

auxílio financeiro às duas empresas oficiais de navegação e serviços de 

saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 
41 Inseticida lançado em 1940 por Paul Muller, largamente usado na Segunda Guerra Mundial no 
combate a vetores da malária. 
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Figura 2- Mapa com Rede Hospitalar do Vale do São Francisco planejada pela CVSF 

 
Fonte: O Observador Econômico e Financeiro, n. 202, nov/1952. 

 

A construção de hospitais regionais em várias cidades do Vale (figura 2), 

sugerida em muitos dos depoimentos na Comissão, iniciou-se em 1947, sendo que 
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no orçamento de 1948 incluiu-se a construção do hospital regional em São 

Francisco/MG, tendo sua conclusão no orçamento de 1949. Sendo que muitas 

cidades ribeirinhas ganharam, no Plano de Emergências da Comissão Especial, a 

construção do prédio de hospitais regionais sob responsabilidade de execução do 

Ministério da Educação. Seguindo-se no Plano Geral da CVSF a instalação e 

construção de hospitais, centros e postos de saúde. 

Embora para a região de São Francisco/MG tenham sido encaminhadas 

obras importantes para o cais, construção de hospital, linhas telegráficas, melhorias 

no campo de pouso e um terreno de irrigação, além das de aspectos gerais das 

quais se beneficiaria, como a de profilaxia da malária e melhoria nos transportes 

fluviais, o processo de efetiva realização das obras era lento. É importante ressaltar 

que o repasse das verbas do Plano de Emergência era feito para os ministérios 

federais, sendo que estes, por sua vez, destinavam a execução das tarefas 

designadas pela Comissão Especial aos seus respectivos departamentos e órgãos. 

Em reunião ordinária da Comissão Especial, do dia 24 de setembro de 1948, 

o deputado José Maria Alkmin, representante do estado de Minas Gerais, protestou 

quanto às obras da região, “dizendo que as únicas que corriam satisfatoriamente 

eram as de portos e malária, sendo que a construção de hospitais estava apenas no 

início, e as linhas telegráficas e estradas muito deixavam a desejar” (BRASIL, 

1963a, p. 142). 

A Comissão Especial, em 1947, continuou acompanhando o projeto referente 

à criação da CVSF que tramitava no Congresso e orientando as obras emergenciais 

a serem realizadas no mesmo ano. Ao mesmo tempo, nas reuniões da Comissão, 

também se iniciou o plano de obras para os anos de 1948 e 1949, execução do 

projeto de Lei 8.031 e 8.032, iniciado em 1945, criando a CHESF, responsável pela 

construção da hidrelétrica de Paulo Afonso-BA. 

No ano de 1947, a Comissão Especial também acompanhou o presidente 

Dutra em uma viagem à região baiana do Vale do São Francisco com o propósito de 

conseguir apoio para as obras da hidrelétrica de Paulo Afonso-BA, ocasião em que 

também foi sugerida uma visita do Presidente até a região mineira do Médio São 

Francisco, essa posteriormente realizada em 1950. 

A primeira fase de acontecimentos, que vai da implementação do já aqui 

citado Art. 29 até aprovação da Lei que instituía a CVSF, determina a formatação 

dessa Comissão, e as discussões no Congresso e, ao mesmo tempo, o poder de 
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atuação da Comissão Especial frente a um trabalho ágil em relação ao 

direcionamento das verbas, somado ao apoio do presidente Dutra, com fonte de 

recursos determinados levaram a um salto no processo burocrático de então, 

embora nos Ministérios as verbas ficassem paradas devido à logística de ação frente 

às atividades no Vale. 

Tem-se a impressão de que as determinações para os orçamentos anuais da 

Comissão Especial permeavam bem entre os acordos com seus membros, 

concentrado o poder nas mãos de Manoel Novais que aglutinava em torno de si as 

demandas e organizava os acordos, recorrendo a Dutra diversas vezes para agilizar 

processos referentes à Comissão. 

Com exceção de Minas Gerais e Bahia, não é possível entrever claramente o 

comportamento dos deputados de outros estados neste estudo específico. Infere-se 

que, por se tratar de um novo contexto político, os representantes dos estados de 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas estavam aprendendo a lidar com os novos moldes 

do Estado democrático no jogo político, que passava a ter a possibilidade de maior 

participação. 

Se na Comissão Especial os acordos em torno dos orçamentos anuais fluíam 

sem muitos embates, o mesmo não acontecia no Congresso com relação à Lei para 

criar o órgão técnico da Comissão do Vale do São Francisco, pois lá as discussões 

se prolongavam. 

 

 

1.3 LEI 541 DE 1948 CRIA A COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

O projeto de lei de criação da Comissão do Vale do São Francisco percorreria 

um longo trajeto com várias discussões no Congresso Nacional, passando pela 

Câmara dos Deputados, Senado, Comissão Especial e Comissões de Constituição e 

Justiça e de Finanças. Foi um processo de aproximadamente dois anos até que a 

Lei 541 fosse assinada e homologada pelo presidente da República em 1948. 

Após serem ouvidos vários depoimentos, o primeiro esboço da Lei para 

criação do órgão diretor, que iria traçar e executar o Plano de Aproveitamento das 

Possibilidades Econômicas do Vale do São Francisco, foi apresentado à Comissão 

Especial pelo então relator geral da mesma, Manoel Novais, em reunião do dia 13 

de dezembro de 1946. Já no dia 17 do mesmo mês, última reunião do ano, foi 
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aprovado o delineamento inicial da Lei, sendo designado o então deputado José 

Maria Alkmin como relator do projeto. 

Adaptado às condições brasileiras, subordinado ao presidente da República, 

o órgão da CVSF deveria possuir autonomia administrativa e financeira, com 

dotação orçamentária ordinária, porque não possuía recursos próprios como a 

autarquia Tennessee Valley Authority (TVA) que lhe servia de exemplo. A Comissão 

Especial então revela adotar esse modelo administrativo diferente devido às obras 

públicas no Brasil fazerem parte de um processo moroso, com burocracia e 

obstruções no orçamento dentro dos departamentos oficiais, o que resultava em 

inúmeros empreendimentos inacabados.  

 

Tais serviços, não somente devem ser prévia e cuidadosamente planejados 
por um único órgão que determine a seqüência a que deva obedecer a 
execução dos melhoramentos, como também deverão êsses 
melhoramentos ser executados por um único órgão, consideradas as 
dificuldades de tôda ordem, que exigirão providências comuns e imediatas, 
a fim de que não se prolonguem indefinidamente suas construções. Basta 
considerar que as construções de açudes para irrigação, de estradas, de 
campos de sementes, de núcleos coloniais, de hospitais, de escolas, de 
postos de saúde e de energia elétrica são de tal natureza interdependentes, 
que seria altamente prejudicial se não obedecessem a uma origem. 
Distribuir para cada Ministério a realização dos serviços próprios, seria 
prejudicar, retardar e encarecer a execução do serviço (BRASIL, 1963a, p. 
355) 
 

A modalidade de direção escolhida para a CVSF era considerada 

conveniente, sendo ela a centralizadora de todos os serviços e responsável por 

resolver todos os problemas do Vale do São Francisco. Estando assim de acordo 

com a Lei 541/1948 que cria a CVSF, que traz expresso no seu art. 8º que “as 

entidades já existentes no vale do São Francisco, com a mesma finalidade da C. V. 

S. F., passarão a ser por ela orientadas e fiscalizadas”. Importante frisar que, na 

realidade, a maioria das obras propostas pela Comissão acabaram sendo realizadas 

através de convênios com outros órgãos federais. 

Três diretores constituiriam a CVSF, com salários superiores aos de Ministros 

de Estado e escolhidos pelo chefe do governo brasileiro. Tal ligação direta ao 

presidente da República facilitava ao órgão o acesso ao crédito e maior liberdade 

para agir, o que provocou desconfiança entre os congressistas durante o processo 

de discussão e aprovação da Comissão. Ademais, cabia também ao presidente do 

Brasil a apresentação da cotação relativa aos serviços da CVSF ao Congresso, 

depois de julgada pelo Tribunal de Contas. 
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Na passagem do projeto de lei pelas comissões dentro do Congresso e pelo 

plenário da Câmara houve inúmeros debates relacionados à adaptação do projeto 

ao do Tennessee Valley Authority (TVA), um deles foi sobre a sede da CVSF. No 

modelo americano a sede era in-loco, já no Brasil ela foi reivindicada para a capital 

federal (Rio de Janeiro), sendo também sugerida uma superintendência na capital 

federal e duas diretorias, uma em Minas Gerais e outra na Bahia. Tendo ainda a 

escolha das cidades sob disputa, Belo Horizonte-MG, Pirapora-MG, Januária-MG, 

Salvador-BA, Pedra de Delmiro-AL, Propriá-SE. Finalmente a escolha ficou a cargo 

do presidente da República e da CVSF, sob sugestão da Comissão Especial. Sendo 

que toda proposta pendia para estado do proponente. 

Nesse sentido, verifica-se que a escolha e a afirmação de cabides de 

emprego dentro das instituições públicas também eram questionadas, sendo que o 

quadro de pessoal da CVSF ficou para ser fixado em lei anual e com livre nomeação 

e demissão do presidente da República, sendo as tabelas numéricas de mensalistas 

e diaristas também aprovadas por ele. Ademais, tinha-se que as admissões 

deveriam ser por comissão42 ou contrato, podendo ainda serem aproveitados os 

funcionários disponíveis em outras repartições federais. 

Dentre os impasses para a atuação da CVSF estava a ação conjunta entre os 

poderes federais, estaduais e municipais, já que se constituíam em unidades 

autônomas de direito, fazia-se necessária uma autorização coordenada para 

interferir dentro de cada território. Entretanto, a colaboração entre os poderes não 

era difícil diante da falta de recursos de estados e municípios, sendo a maioria dos 

projetos de interesse de todos.  

Nas reuniões da Comissão foi permitida a presença de representantes dos 

governos estaduais do Vale do São Francisco, com direitos amplos de informação e 

discussão, exceto votar. Nas alterações ao projeto apresentadas pelo Senado, foi 

colocado um Conselho Técnico e Econômico formado por chefes dos vários órgãos 

ligados ao Vale, o presidente da CVSF e ainda um representante de cada estado 

situado na Bacia do rio São Francisco, entretanto isso foi rejeitado pela Comissão 

Especial e outras instâncias da Câmara ao reexaminar o projeto em suas fases de 

tramitação. 

Havia assim, a cada revisão do projeto de lei para criação da CVSF, luta de 

 
42 O quadro do Pessoal em comissão será aprovado pelo Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 
2 da Lei n. 972, de 16 de dezembro de 1949. 
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interesses, momentos em que se suprimia e acrescentavam deliberações. Sendo os 

dois anos de elaboração do projeto carregados de acaloradas indagações, mas pela 

demanda de ganho de tempo e urgência de sua aprovação foi necessário a várias 

partes ceder.  

Nos embates sobre o projeto da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), 

tem-se o caso do Partido Comunista43, que ativo naquele instante dentro da Câmara, 

viu-se limitado diante de suas reinvindicações pela reforma agrária nas ações da 

CVSF, embora apoiado por alguns intelectuais. E como relata Paula (2012), a 

reflexão crítica e sistemática relacionada ao tema defendido pelo partido era barrada 

pela maioria dos parlamentares que, segundo Braga (1998), eram latifundiários. 

Depois de aprovado no Congresso Nacional o então projeto foi sancionado 

pelo presidente Dutra sob a Lei 541 em 15 de dezembro de 1948. O mesmo 

presidente se refere ao fato em mensagem ao Congresso Nacional em 1949: 

 

A 15 de dezembro de 1948, coube-me sancionar a Lei n.º 541, que cria a 
Comissão do Vale do São Francisco. Poucos dias depois, a 20 de 
dezembro do mesmo ano, de acôrdo com o disposto no art. 2.º da referida 
lei, designei os técnicos que deverão orientá-la e dirigi-la (BRASIL, 1963b, 
p. 206). 
 

Como já previa a Lei, o então presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, 

designou a comissão para compor a CVSF e para redigir seu regimento e coordenar 

os estudos e elaboração do Plano Geral das atividades para o aproveitamento 

econômico e desenvolvimento do Vale do São Francisco, além de orientar e 

fiscalizar todos os serviços, em execução, referentes ao Plano de Emergência 

anterior. Para dirigir a CVSF foram nomeados pelo presidente da República os 

engenheiros: Paulo Peltier Queiroz44, como diretor superintendente, Lucas Lopes45 

para Diretoria do Plano de Obras e Oscar Espínola Guedes para Diretoria de 

 
43 Legalizado em 1945, o PCB- Partido Comunista do Brasil elegeu 14 deputados federais e um 
senador nas eleições desse mesmo ano no universo de 320 eleitos. Em 7 de maio de 1947 o PCB 
teve seu registro cassado, culminando em janeiro de 1948 com a cassação dos mandatos de seus 
parlamentares. (CPDOC, FGV). Os mais efervescentes discursos sobre considerações para a CVSF 
na Câmara eram feitos pelos deputados do PCB dos estados ligados ao Vale, Marighella (BA) e 
Gregório Bezerra (PE), são nítidas as resistências as ideias dos parlamentares por outros deputados, 
sempre sendo interrompidos com objeções.  
44 Engenheiro, baiano, foi sugerido ao Presidente por Manoel Novais para o cargo de diretor da 

CVSF, também foi diretor, em 1944, da Comissão Federal de Estudos e Obras da Rede Fluvial 
Baiana transformada no 10.º Distrito de Portos, Rios e Canais.  
45 Lucas Lopes nasceu em Ouro Preto (MG) no dia 25/06/1911. Engenheiro que ocupou diversos 

cargos de direção no governo de Minas Gerais e no governo federal. Entre eles, a Comissão do Vale 
do São Francisco, chefiando a equipe que preparou o Plano Geral para o Aproveitamento do Vale do 
São Francisco, apresentado ao Congresso em 1950 e ministro da Fazenda (1958-1959). 
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Produção e Assistência. 

A Comissão do Vale do São Francisco era então composta por três órgãos. 

Primeiro, a Superintendência, que era responsável pela consultoria jurídica, a 

secretaria, a seção do pessoal, material, financeira e documentação. Segundo, a 

Diretoria de Planos e Obras, incumbida dos estudos e projetos relativos à 

regularização do regime fluvial, navegação, eletrificação, fomento da produção 

mineral e saneamento urbano e rural. Terceiro a Diretoria de Produção e 

Assistência, destinada a estudos e projetos relativos à educação e ensino 

profissional, à saúde e assistência às populações, ao fomento da produção agrícola, 

reflorestamento, incremento à colonização e imigração46. 

Assim, formada e estruturada a Comissão do Vale do São Francisco, cabia a 

ela fazer o levantamento de informações, estudos e planejar a intervenção no Vale 

do São Francisco com obras responsáveis pelo desenvolvimento da região, e para 

tal seria aplicado 1% da renda tributária anual da União, dotação orçamentária 

designada pelo Artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Vários dos cargos da CVSF eram ocupados por engenheiros. Segundo 

Delgado (1997), esses profissionais, como Lopes, antes de entrar na Comissão, já 

eram considerados como especialistas em superação do atraso relativo da 

economia mineira, uma espécie de “salvadores da pátria”. Muitos engenheiros 

“cumpriam no poder público parte de uma agenda definida como vocação e que 

atendia a industrialização como meio ideal de superação do atraso relativo da 

economia mineira” (BARBOSA, 2017, p. 25). 

 

Além de diretor superintendente, Paulo Peltier de Queiroz, baiano, indicado 
por Manoel Novais, com trajetória no Departamento de Portos, Rios e 
Canais, a CVSF contava com duas outras diretorias, de Produção e 
Assistência, ocupada pelo engenheiro agrônomo Oscar Espínola Guedes, 
oriundo do Ministério da Agricultura e a Diretoria de Planos e Obras, 
ocupada por Lucas Lopes, 1949 a 1951, indicado pelo Partido Social 
Democrático (PSD) de Minas Gerais. (PAULA, 2017, p.100). 
 

Várias atividades eram exercidas pelos engenheiros citados, principalmente 

Lucas Lopes47 que coordenou vários órgãos públicos. Segundo Diniz (2008), Lopes 

 
46 Também foram criados 5 (cinco) Distritos de Estudos e Obras, (situados em Belo Horizonte-MG, 
Pirapora-MG, Bom Jesus da Lapa-BA, Juazeiro-BA e Propriá), e 5 (cinco) Distritos de Produção e 
Assistência (localizados em Januária-MG, Santa Maria da Vitória-BA, Barra-BA, Petrolina-PE e 
Penedo-AL). 
47 Lucas Lopes (1913- 1994) iniciou como engenheiro da Rede Mineira de Viação, começo de carreira 
usual na época, e depois prestou serviços por breve período a empresas privadas. Colaborou com 
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foi influenciado por teorias ligadas à racionalização do trabalho para eficiência da 

expansão capitalista. De acordo com o art. 2º da Lei 541/1948 que criava a CVSF, 

seus diretores deveriam ser pessoas escolhidas pelo presidente da República, com 

reconhecida idoneidade técnica (ou seja, tivessem formação “adequada”, como os 

engenheiros), assim sendo, Lopes foi indicado à Dutra pelo Ministro da Justiça José 

Francisco Bias Fortes (Diniz, 2008). 

Barbosa (2017) indica que a ênfase na industrialização e na formação e 

aproveitamento do engenheiro como profissional ideal para a concretização daquele 

tipo de projeto foi iniciado, em Minas Gerais, na era do governo de Valadares (1933-

1945). Nesse período, Lucas Lopes já começa a ganhar destaque como formulador 

de obras e políticas públicas, culminando seus estudos no “Plano de Eletrificação de 

Minas Gerais”48 que a Secretaria de Viação e Obras Públicas do então governo 

Milton Campos49 (1947-1951) encomendaria à Companhia Brasileira de Engenharia. 

Após nomeada pelo presidente Dutra, a diretoria da CVSF devia começar 

seus trabalhos tendo como base a já formulada Lei 541/1948, iniciando os estudos e 

a elaboração do plano determinado pelo Art. 29 do ADCT da Constituição de 1946, o 

Plano Geral para Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco. 

Por fim, a homologação da Lei de criação da CVSF permitiu o 

encaminhamento consistente dos processos relacionados a estudos e planos na 

implantação das atividades no Vale, ampliando os projetos que se tornavam maiores 

e com perspectivas de longo prazo, ao contrário das pequenas e curtas intervenções 

das obras emergenciais aplicadas até então. Estava assim legitimado em 1948 o 

processo para se programar obras destinadas ao Vale do São Francisco, ficando os 

planos a cargo da CVSF. 

 
Israel Pinheiro nos começos da Cia. Vale do Rio Doce, sendo recrutado em 1943, com apenas 30 
anos, para o cargo de secretário da Agricultura. Foi afastado com a queda de Vargas/ Valadares, mas 
logo voltou ao governo como secretário da Viação, até meados de 1946. Em seguida, passou para a 
órbita Federal, como técnico da Comissão do Vale do São Francisco. Em 1949 encontramo-lo na 
área privada, contratado pela Companhia Brasileira de Engenharia para coordenar o Plano de 
Eletrificação de Minas. Destacou-se pela polivalência. Ao mesmo tempo que liderava a implantação 
da CEMIG, fez parte da comissão mista Brasil-Estados Unidos. No governo Café Filho foi ministro da 
Viação, representando o PSD mineiro. Coordenou a elaboração do Programa de Metas da 
presidência Kubitschek e em 1956 assumiu o comando do BNDE, passando em 1958 para o 
ministério da Fazenda (DULCI, 1999, p.160-161). 
48 O Plano de Eletrificação de Minas Gerais foi coordenado por Lucas Lopes em concomitância ao 
trabalho do mesmo e de parte de sua equipe na Comissão do Vale do São Francisco. Cumpre 
destacar que é possível ter havido aproveitamento de estudos de um para o outro trabalho 
(BARBOSA, 2017, p. 44) 
49 O governo de Milton Campos (1947-1951) em Minas Gerais se pautou firmemente no ideal de 
crescimento combinado da indústria e da agricultura (DULCI, 1999, p. 91). 
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1.4 O PLANO GERAL PARA APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO 

 

A CVSF, com diretoria nomeada por Dutra, então presidente da República, 

iniciou seus trabalhos realizando estudos para posterior formulação do Plano Geral. 

Este último teria um programa de obras organizado por etapas, com períodos 

divididos em quinquênios ao longo de vinte anos. Para o Plano Geral, foram feitos 

ainda levantamentos de cunho demográficos, econômicos e sociais. Dentre tais 

levantamentos, havia pesquisas cartográficas e geológicas do Vale do São 

Francisco em convênio com o Conselho Nacional de Geografia50. 

Os estudos feitos para servirem de base de elaboração para o Plano foram os 

mais completos realizados até então. Eram concretos, bem formulados e 

apresentados com consistência de detalhes, incluindo mapas e dados relevantes. 

Tudo isso, informações extremamente importantes visto o fato de que o Estado 

brasileiro não possuía à época domínio e conhecimento absoluto das terras mais 

distantes do litoral, pois havia dificuldade de controle, de acesso e tecnologias que 

auxiliassem o estudo e demarcação51, sendo que a colonização do Vale era um dos 

objetivos principais da CVSF. 

O primeiro quinquênio do Plano Geral, 1947 a 1951, foi correspondente ao 

chamado Plano de Emergência. No planejamento preliminar consta a continuidade, 

por intermédio da Comissão através do Plano de Emergência, do levantamento 

aéreo da bacia hidráulica do São Francisco, esse iniciado em 1944 pelo 

Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. A CVSF deveria incluir as obras 

do Plano de Emergência como referentes ao primeiro quinquênio do Plano Geral, 

além de programar as etapas finais dos anos seguintes. A Comissão ainda entendia 

que um plano demandava estudos e análises bem estabelecidas para que suas 

obras não se tornassem impróprias ou fossem desperdício de tempo e dinheiro. 

 
50 Além desses estudos, a CVSF também financiou, com outras instituições, o “Projeto São Francisco” 
estudos sob a coordenação do sociólogo norte-americano Donald Pierson que consistia na 
investigação da estrutura social de algumas comunidades ao longo do Vale, na década de 1950, 
considerando importante essa investigação para formular diretrizes de ações em planejamento social. 
O Estudos de Comunidades direcionados por Pierson duraram de 1950 até 1959, foram traduzidos e 
publicados 13 anos depois em 1972. (MAIO; OLIVEIRA, 2012).  
51 Ainda na década de 1980, o relator da CPI das Cheias relata sobre o “barranqueiro”, morador do 
Vale do São Francisco “Geralmente, ele não é proprietário da terra. Ocupa-a por “simples posse”, por 
“uso comum” decorrente da fragmentação de antigas sesmarias, por “arrendamento” às prefeituras ou 
a proprietários, ou pelo regime de “parceria” (BRASIL, 1983, p. 62) Soares (1973) relata que o estado 
só tinha conhecimento da existência de algumas regiões via controle dos cartórios. 
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Um plano que não se apoia em investigações amplas e análises de 
confronto detalhadas é uma mera opinião, sem fundamentos convincentes, 
sem poder de persuasão, incapaz de garantir sua continuidade no tempo. 
Planejar não é, entretanto, preparar um programa inflexível e invariável que 
deva ser cumprido à risca, em prazo mais ou menos dilatado. É, antes, 
firmar as bases iniciais de um processo contínuo de previsão que se 
aperfeiçoe e se adapte às condições emergentes. Um plano não é um fim, é 
um método para se atingirem objetivos desejáveis. Não pode, todavia, estar 
sujeito aos caprichos de algumas vontades. Deve buscar uma certa 
estabilidade, pela fixação de determinados objetivos e pela adoção 
sistemática de determinadas normas de ação. (Brasil, 1963b, p. 269). 
 
 

As diretrizes seguidas no plano apresentado em 1950 pela CVSF visavam 

além da investigação, ao planejamento, organização, coordenação, comando e 

controle para a execução das ações planejadas. E possuía um caráter mais geral 

em relação ao Vale, evitando regionalismos geralmente defendidos pelos deputados 

e senadores. 

O ano de 1951 marcou a submissão do Plano elaborado pela CVSF à 

aprovação do Congresso Nacional. Dentro do planejamento geral para os 20 anos, 

naquele especifica-se apenas as obras e orçamento para o segundo quinquênio do 

Plano, que era relativo aos anos de 1952 a 1956, “justificando-se, de um lado, pela 

necessidade de serem prosseguidos os estudos sobre diversos problemas e, de 

outro lado, pela própria flutuação da renda tributária e do custo dos materiais e da 

mão-de-obra” (BRASIL, 1963b, p. 392). 

Para os serviços dos anos subsequentes, o poder executivo deveria 

apresentar novamente ao Congresso os programas de obras e a distribuição de 

crédito dentro dos parâmetros estabelecidos. Segundo a Comissão do Vale do São 

Francisco: 

 

Tal órgão não tem a missão de substituir tôda a estrutura governamental 
que atua no Vale, quer federal quer estadual. Ele se destina a suplementar 
e coordenar as atividades de vários setores ministeriais e estaduais que 
operam no fomento da economia da região, concentrando seus esforços em 
tôrno das questões que, sendo essenciais a um rápido progresso da bacia, 
não são tratados com recursos suficientes [...] No quadro geográfico de uma 
bacia de tão amplas proporções como a do São Francisco, caracterizada 
pela diversidade de panoramas regionais de nítida personalidade, 
destacam-se, fatalmente, certas áreas em que fatôres locais, de ordem 
natural ou de ordem humana, oferecem condições propícias a um 
desenvolvimento ponderável e sugerem obras e serviços especiais, dignos 
de serem coordenados em planos de caráter regional. (BRASIL, 1963b, p. 
273). 
 

O Plano elaborado pela CVSF visava programas a serem executados com a 
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colaboração de estados e municípios, contando também com a cooperação de 

diversas entidades públicas mediante aplicação dos recursos previstos no Art. 29 do 

ADCT da Constituição de 1946, que prevê 1% da renda tributária anual da União 

direcionados à valorização econômica do Vale do São Francisco. 

Embora inicialmente se vislumbrasse um órgão independente e responsável 

pela execução das obras, a CVSF acabou funcionando como um aporte financeiro e 

de coordenação para outros departamentos e ministérios da administração pública, 

quando da realização de empreendimentos na zona relativa ao Vale do Rio São 

Francisco. Pois entidades já existentes com a mesma finalidade passaram a ser 

orientadas e fiscalizadas pela CVSF. 

Ademais a autonomia financeira e administrativa da CVSF permitia-lhe: 

aplicar recursos independente de registros prévios no Tribunal de Contas, não 

recolher ao Tesouro Nacional os saldos dos exercícios anteriores podendo aplicar 

em anos posteriores como restos a pagar, executar serviços com regime de 

adiantamento dentro do prazo de vigência do Plano Geral, abrir conta no Banco do 

Brasil com crédito bancário das dotações concedidas anualmente de livre 

movimentação do seu diretor superintendente, solicitar o recolhimento das verbas 

diretamente ao presidente da República. Podendo ainda esse último abrir crédito 

especial para trabalhos constantes no Plano Geral do São Francisco e organizar 

sociedades de economia mista por intermédio da CVSF, nas quais obteria no 

mínimo 51% das ações. 

A CVSF ficou autorizada a estabelecer, em acordo com o Ministério da 

Agricultura e o Banco do Brasil, um sistema de crédito rural, e assim negociar com 

agricultores a construção de campos de irrigação, organizar e manter para os 

mesmos o fornecimento de materiais e equipamentos agrícolas, tudo com 

regulamento a ser aprovado por decreto do Poder Executivo. 

 

1.4.1 Programação de verbas do Plano Geral para 1951-1955 

 

Longamente discutido no Congresso Nacional, as obras referentes ao Plano 

Geral, elaborado em 1950, relacionadas aos projetos para os anos de 1952 a 1956, 

foram apresentadas à Câmara dos Deputados sob n° 1057/1950, enviado para 

Comissão Especial e Comissão de Justiça em dezembro desse mesmo ano. 

Ocorreu que, após tomar posse no cargo de presidente do Brasil, Getúlio Vargas 



54 
 

reajustou e redefiniu o Plano para os anos de 1951 a 1955, alegando dificuldades 

financeiras no país, reduziu o orçamento em 38% aproximadamente. 

O projeto referente ao Plano Geral apresentado em 1950, depois de cinco 

anos sendo discutido no Congresso Nacional, foi aprovado e publicado somente em 

setembro de 1955, transformando-se na Lei 2599/1955. O orçamento do quinquênio 

1951-1955 foi então direcionado para: estudos, levantamentos e observações; 

regularização do regime fluvial; centrais elétricas e linhas de transmissão; 

navegação e tráfego fluvial; irrigação e colonização; rodovias de acesso e ligação; 

aeroportos e campos de pouso; urbanismo e saneamento urbano; abastecimento 

d’água; saneamento rural e drenagem; saúde e assistência; desenvolvimento de 

produção e custeio da comissão. 

Inicialmente, com o propósito de regularização do regime fluvial, fornecimento 

de energia e incremento da imigração, o plano prevê a construção de uma série de 

represas na região do Alto São Francisco, entre as quais se destacam três 

barragens no Rio das Velhas (Fecho do Funil, Cajuru, Florestal) e a grande 

barragem da Cachoeira das Três Marias.  

Nos programas do primeiro quinquênio, o município de São Francisco/MG é 

contemplado com obras relacionadas às centrais elétricas e linhas de transmissão, o 

item III do quadro de distribuição de verbas para o primeiro quinquênio, em que 

consta usina hidrelétrica de Pandeiros e linhas de transmissão para as cidades 

mineiras de Januária, São Francisco/MG, São Romão e Manga.  

Com relação à navegação, para modernização e ampliação do sistema, o 

Plano concluiu pela organização de uma sociedade de economia mista, sob a 

denominação “Companhia Navegação do Médio São Francisco" em substituição às 

duas empresas de propriedade dos estados de Minas Gerais e da Bahia, estes 

seriam os donos das ações relacionadas ao seu patrimônio e a União o 

correspondente mínimo de 51% das ações da sociedade. Seriam incorporados 

ainda, por meio de indenização, os acervos das empresas privadas que atuavam no 

transporte fluvial. 

Com o tempo, os impasses frente as medidas da Comissão chegam à 

Companhia de Navegação do Médio São Francisco. Sendo que em 1960 deflagra-se 

uma greve dos trabalhadores fluviais. O discurso no Congresso a respeito desses 

homens muda à medida que a CVSF vai se inserindo no campo dos transportes 

fluviais. 
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EMENDA N.08 Inclua-se no art. 14 o seguinte parágrafo único: "Nesse 
Regulamento, caberá à Comissão do Vale do São Francisco fixar o número 
de tripulantes dos navios utilizados na navegação do Rio São Francisco e 
de seus afluentes". Justificação Um dos motivos preponderantes nos déficits 
existentes nas emprêsas de navegação no rio São Francisco tem sido o 
excesso de tripulação, verdadeiramente absurdo, a tal ponto que não 
poderia o transporte fluvial competir em fretes com os terrestres, se não 
fôssem as subvenções concedidas (BRASIL, 1963c, p. 412). 

 
O Senador Apolônio Sales, em 1955, propôs a emenda anteriormente citada à 

Lei relativa ao programa do primeiro quinquênio (1951-1955) do Plano Geral, vetada 

na sua forma de parágrafo único pelo presidente da República52. Inicialmente, no 

ano de 1948, nos discursos relacionados ao Vale dentro do Congresso, os homens 

que trabalhavam nos vapores como carregadores, lenhadores e até força motriz 

para desencalhar os barcos, são citados como pobres coitados que estão a bordo 

apenas pelo status de marinheiro e em troca de uma “ração” alimentar diária, nos 

anos seguintes, eles passam a ser considerados como os responsáveis pelo 

prejuízo das companhias por serem muitos, em torno de 30 homens. 

A questão dos transportes era tema entre as discussões relacionadas ao 

desenvolvimento do país. Como exemplo, o Sr. Olinto da Fonseca opina em meio à 

Constituinte de 1946: “porquanto a constituição deve tratar do que é básico no 

Brasil, indiscutivelmente, é o caso do sistema de transportes e o rio São Francisco 

se encontra no plano de solução do problema dos transportes no Brasil” (BRASIL, 

1963a, p. 15). 

Fica nítido nas emendas e discussões, parlamentares e técnicas, da CVSF, o 

direcionamento para as recomendações das missões norte-americanas em relação 

ao desenvolvimento econômico do Brasil, então descritas por Vianna (2014). Tais 

projetos tinham como base o sistema de transporte e de eletricidade, longamente 

debatido e descrito no Congresso. A questão não era sobre o que fazer, isso os 

estudos da CVSF indicavam, o que causava atrasos e embates entre os políticos era 

determinar a ordem de prioridades das obras e principalmente o local das mesmas.  

No Plano Geral havia referência à construção da estrada entre Coração de 

 
52 O Poder Executivo representado por Café Filho em 13 de setembro de 1955, em mensagem 
288/1955 ao Congresso Nacional, esclarece as razões do veto ao parágrafo único do art. 14: No que 
dispõe o Decreto-Lei nº 2.538/1940, constitui atribuição das Capitanias dos Portos a fixação das 
tripulações das embarcações. Afora o aspecto técnico da condução e segurança da navegação, que 
cabe às Capitanias apreciar e que as leva a fixar no mínimo necessário a lotação das embarcações, 
os acréscimos, que se verificam, constituem imposições da legislação trabalhista ou interêsses dos 
próprios armadores. (BRASIL, 1963c, p. 567) 
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Jesus, Brasília53 (atual Brasília de Minas), São Francisco/MG e um de seus distritos, 

o de Serra das Araras, seguiam também verbas direcionadas à estruturação dos 

campos de pouso de São Francisco/MG, Pirapora, Januária e Manga, pertencentes 

à "Rota do São Francisco” no território mineiro. 

Outro importante ponto no Plano ligado a São Francisco-MG se relaciona ao 

saneamento urbano por meio do abastecimento da cidade com água potável. Os 

estudos, projetos, execução de obras de captação, adução, tratamento e distribuição 

deveriam ser realizados por meio de convênio entre as prefeituras e a CVSF. 

Embora o Plano trate de um quinquênio relativo aos anos de 1951 a 1955, o acordo 

para a instalação do serviço de abastecimento de água em São Francisco/MG, foi 

firmado apenas em 1956. 

A maioria dos serviços relacionados ao planejamento do segundo quinquênio 

do Plano, devido à demora em sua aprovação, só foi realizada nos anos seguintes. 

Como o terceiro quinquênio de obras privilegiou estudos direcionados a grandes 

obras, como as hidrelétricas, cabe aqui a exposição apenas dos serviços do 

segundo quinquênio do Plano, 1951-1955, pois as obras programadas nele 

interferiram direta e significativamente em São Francisco/MG.  

Os acordos então firmados colocam diversos órgãos em cooperação com a 

CVSF, ligando-os diretamente aos trabalhos propostos pelo Plano. Os primeiros 

documentos encontrados nesta pesquisa, com conexão à prefeitura de São 

Francisco/MG, apontavam a execução de serviços propostos pela CVSF a outros 

órgãos, sendo então aqui necessário ampliar a rede de fontes para se chegar ao 

projeto da CVSF, aglutinador desses serviços. 

O planejamento e aprovação de obras relacionadas à CVSF demandou 

tempo, muitas discussões e disputas no Congresso Nacional, não sendo fácil a 

execução dos serviços. O Brasil ainda era um país predominantemente agrícola e 

muitos equipamentos e materiais para efetivo cumprimento do Plano Geral de 

Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco foram importados, e, para 

chegarem à região, enfrentavam percalços e desafios em um transporte moroso e 

com poucas vias de ligação.  

 
53 Quando Juscelino Kubitschek decidiu nomear a nova capital do Brasil como Brasília descobriu que 
no Brasil já havia uma cidade com esse nome, houve vários conflitos em torno do fato pois a lei da 
época não permitia duas cidades com o mesmo nome no país, Juscelino sugeriu então que a cidade 
mineira fosse renomeada, após várias questões burocráticas a até então Brasília se tornou em 1962 
Brasília de Minas. 
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O mais importante pilar da CVSF foi sua fonte de financiamento, o 1% do 

orçamento anual da União, sendo também ele ponto de indução de interesses das 

mais diversas forças políticas da época. Sendo importante notar que os homens que 

discutem e trabalham na configuração da CVSF são sujeitos ligados ao governo, 

tanto os parlamentares como os indivíduos chamados a depor na Comissão 

Especial a respeito do que conhecem sobre o Vale do São Francisco.  

A Comissão foi construída dentro do que koselleck (2006) trata como “espaço 

de experiência e horizonte de expectativas”54 daqueles sujeitos, ligados a sua 

estrutura política e econômica, claramente influenciados pelas concepções de 

planejamento norte-americano. São Francisco/MG se insere nesse contexto à 

medida que as políticas da CVSF são acopladas ao município com base nos 

interesses políticos e econômicos que envolvem os agentes do Estado. 

 

 

 
54 Levando-se em conta as ideias de Koselleck (2006) sobre espaço de experiência e horizonte de 

expectativa, cada indivíduo possuía sua experiência e sua expectativa com relação ao que deveria 
ser a Comissão do Vale do São Francisco. O autor propõe que a experiência e a expectativa são 
categorias apropriadas para a descoberta do tempo histórico, pois, “enriquecidas em seu conteúdo, 
dirigindo ações cconcretas no mmovimento social e político” se diferenciam com relação à 
transmissão da realidade histórica, das denominações que apontam para processos ou situações 
históricos (KOSELLECK, 2006. p. 308). 
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2 PLANEJAMENTO: O QUE SE PROPÕE NOS PLANOS DA COMISSÃO DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO. 

 

É importante considerar que o espaço para o qual a CVSF fez os planos para 

ações e investimentos, não se tratava de um vazio, não era como um papel em 

branco, possuía uma história, pessoas com perspectivas e interesses diferentes do 

que estava sendo planejado. Os planos da CVSF estavam sempre apontando para 

as possibilidades e potencialidades do Vale, o discurso se envolvia em uma 

estratégia para explorar os recursos da região que era deficiente em infraestrutura, 

saúde, emprego e educação.  

Como destaca Martins (2022), ainda que os relatórios da CVSF 

apresentassem o Vale do rio São Francisco como espaço natural não aproveitado, 

de recursos rústicos, insuficientes e carentes, seus habitantes já utilizavam 

tecnologias do período, como navios a vapor, telégrafos, locomotivas, indústrias e 

pequenas hidrelétricas. No entanto, a maioria da população utilizava essas técnicas 

para produzir meios de subsistência, enquanto a mercantilização dos produtos 

concentrava o capital nas “mãos” dos grandes proprietários de terra da região. As 

ações da CVSF aconteceram em um espaço com história, modo de vida e de ser 

político, com relações sociais estabelecidas muitas vezes pelo medo, violência e 

paternalismo.  

No planejamento da Comissão do Vale do São Francisco incluíam-se 

questões políticas e econômicas ligadas à sua estruturação e aspectos relacionados 

às diversas instâncias. Forças políticas estaduais, municipais e federais interferiam 

nas ações da CVSF, cada uma pendendo para seus interesses e de acordo com as 

circunstâncias do período. 

No que diz respeito à gestão estatal, cada Presidente enviou ao Congresso 

Nacional mensagens como forma de prestação de contas sobre o desempenho da 

CVSF, o que permite visualizar a “propaganda” dos governos em relação às suas 

propostas e atuação na Comissão. Assim, mensagens enviadas por Dutra, Vargas e 

Juscelino Kubitschek estão presentes nos registros de elaboração do Plano de 

Valorização Econômica do Vale do São Francisco, publicados pela Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 1963). 

Embora o presente trabalho de pesquisa se atenha às propostas e 

realizações da CVSF no estudo de caso do município de São Francisco/MG, o 
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mesmo é marcado por desdobramentos de âmbitos externos, ao mesmo tempo em 

que apresenta singularidades no processo em que o Estado engloba o Vale do São 

Francisco, seus recursos naturais e população, na expansão do capital.  

Destaca-se nas seções a seguir o planejamento instituído nos planos da 

CVSF e as articulações em torno deles com viés dos poderes Executivos, federal do 

Brasil e municipal de São Francisco/MG, com os interesses políticos que 

determinam o perfil de gestão e atuação na Comissão. 

 

 

2.1 SÃO FRANCISCO/MG EM PERSPECTIVA 

 

Em 4 de outubro de 1501, Américo Vespúcio em contato com o rio chamado 

de Opará (rio mar) pelos índios, chamou-o de rio São Francisco em homenagem ao 

santo do dia. Também apontado como “rio dos Currais” devido à formação de 

fazendas às suas margens, o rio teve importante função na ocupação do território 

pelo colonizador português.  

Segundo Camelo Filho-Zuza (2005), com a predominância do setor 

açucareiro no litoral e um Decreto Real que proibia a criação de gado a menos de 50 

léguas (300km) dos locais de produção do açúcar, o Vale do São Francisco se 

tornou a região de desenvolvimento da pecuária e mantinha a região açucareira com 

diversos produtos. A descoberta de ouro em Minas Gerais, em 1670, aumentou o 

fluxo de transição pelo rio nos séculos XVII e XVIII. A região passou a ser tomada 

por fazendeiros, sucessores dos concessionários das sesmarias coloniais. 

Para combater as quadrilhas de assaltantes que atuavam ao longo do rio São 

Francisco no final do século XVII, foram designados bandeirantes como Manoel 

Pires Maciel, Matias e Januário Cardoso. Alegava-se que os assaltantes se 

escondiam nas aldeias, com esse pretexto, Domingos do Prado Oliveira liderou a 

expedição que dizimou os índios Guaíbas e se estabeleceu na região que passou a 

ser chamada de Pedras de Cima, posteriormente denominada de Pedra dos 

Angicos. Nesta firmou-se, a partir de 1877, a cidade de São Francisco/MG, nomeada 

tal qual o nome do rio que a intercepta55.  

 
55 São Francisco (MG). Prefeitura. 2020.  
Disponível em: http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/a-cidade/historia/ Acesso em: set. 
2020. 

http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/a-cidade/historia/
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A Coroa portuguesa, como destaca Camelo Filho-Zuza (2005), declarou por 

meio de cartas régias as Guerras Justas contra os índios que se opunham à 

ocupação de suas terras pelos portugueses, no Vale do São Francisco, eficiente 

caminho para ocupação e comunicação entre o Norte e o Sul do Brasil, por esse 

motivo o rio São Francisco também recebeu a insígnia de “Rio da Unidade 

Nacional”. 

Martins (2022, p. 279) afirma que, “a ideia de rio da unidade nacional foi 

criada para justificar a prioridade de uma região sobre outras em ser atendida por 

uma política pública de aproveitamento econômico e planificação”.  O autor descreve 

o uso das memórias do Rio da Unidade em interpretações compartilhadas pelos 

apoiadores de projetos econômicos que envolviam o Rio, tendo sido ela amplamente 

usada em discursos parlamentares para apoiar o projeto da CVSF.  

Ainda segundo Camelo Filho-Zuza (2005), a posição geográfica estratégica 

do rio e suas atividades econômicas e as particularidades políticas, sociais e 

climáticas, atraíram a atenção do Estado e vistas deste ao controle e segurança do 

território. Levando a iniciativas para melhoria da navegação durante o Império até a 

implementação de maiores investimentos e medidas concretas para o 

desenvolvimento econômico. O que depois veio a ocorrer com a criação da 

Comissão do Vale do São Francisco após a Constituição de 1946. 

O município de São Francisco/MG se localiza à margem direita do rio São 

Francisco, dentro do estado de Minas Gerais, na região Norte de Minas. O fato de 

ser um território ribeirinho, localizado no Vale do rio São Francisco, fez com que o 

espaço passasse a ser contemplado com a política de planejamento que englobava 

a Comissão do Vale do São Francisco no século XX. 

Em 1950, São Francisco/MG comportava, como parte do seu território, os 

atuais municípios de Pintópolis, Chapada Gaúcha, Urucuia e Icaraí de Minas, 

posteriormente emancipados. Ainda em 1950, o território somado era de 8.119 km², 

com uma população de 33.241 habitantes, sendo a urbana de 2.903 indivíduos. 
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Figura 3- São Francisco/MG em destaque no mapa de Minas Gerais, 1950. 

 
Fonte: IBGE, 1959, p. 194. 

 

Segundo Roberto Pereira (2015), a cidade sede de São Francisco/MG, na 

década de 1960, possuía apenas três bairros: o Centro, o bairro Matadouro e o 

bairro Quebra. Tendo entre seus habitantes, sertanejos, quilombolas, comerciantes, 

pescadores, pequenos lavradores, criadores de gado, fazendeiros, profissionais 

liberais, entre outros. Despertada pelo rio São Francisco, a cidade era permeada de 

diversas atividades ligadas ao mesmo, assim como seu invólucro cultural permeado 

de festividades religiosas, danças, serenatas, poesias, bailes, carnavais, desfiles, 

contos e “causos” (MOURA, 2015). Muitas pessoas, vindas principalmente dos 

estados do Nordeste, descendo o rio, se aportavam e criavam raízes na cidade 

ribeirinha de São Francisco/MG (PEREIRA, 2015). 

A cidade de São Francisco/MG, em 1950, possuía 29 logradouros públicos, 

sendo que deles apenas dois eram pavimentados, 734 prédios, sendo 130 

domicílios iluminados precariamente, consumindo 16.714 KWh (IBGE, 1959), 

enquanto em outras casas utilizavam-se o candeeiro56. Segundo Braz (1977), a 

instalação do serviço de força de luz se resumia a um motor a diesel de 75 HP, 

alternador e rede de distribuição. A rede de abastecimento de água, inaugurada em 

1939, era um sistema construído sem apoio de engenheiros, dotado apenas de uma 

caixa d’água (que cheia pesava 120.000 quilos), tubulações e bombas. 

Já o recenseamento do IBGE de 1950 informa que a economia de São 

 
56 Recipiente com óleo diesel e pavio feito de algodão. 
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Francisco/MG era movida pela pecuária (tendo um dos maiores rebanhos do 

estado), silvicultura e agricultura de gêneros como algodão, mandioca, milho e arroz. 

Quanto às atividades desenvolvidas, 41% se relacionavam com trabalhos dos ramos 

já citados, 45% das pessoas não tinham atividade específica, e o restante exercia 

funções no serviço público, extrativismo, comércio de mercadorias, comunicações, 

atividades domésticas, armazenagem e transporte. O município ainda era cortado 

por 124 km de estradas de rodagem. 

A CVSF investigava o potencial de indústrias no Vale, assim registrou a 

importância das atividades extrativistas desenvolvidas em São Francisco/MG, como 

produção de paina, que ganhou destaque na produção de tecidos durante a 

Segunda Guerra. São também destacadas no município, na década de 1950, 

atreladas à subsistência e técnicas rudimentares, a extração de óleo de mamona57, 

areia, pedra e cal, madeira produção de queijo e manteiga, carne seca, aguardente, 

rapadura, farinha de mandioca e milho (CVSF, S/D)58. A maioria desses produtos 

era de produção doméstica sendo os excedentes vendidos ou trocados por outros 

produtos na cidade, principalmente no porto do cais. A comercialização de peixe é 

descrita em relatório específico sobre a piscicultura, possivelmente devido à 

abundância daquele produto. 

Muitos habitantes da zona rural em São Francisco/MG sobreviviam da cultura 

de vazante, feita geralmente por pescadores, agricultores que plantam nos terrenos 

à beira do rio quando o nível da água abaixa, no período de estiagem (CAMELO-

ZUZA, 2005). “Muitas pessoas que chegavam de outras regiões, ao invés de se 

fixarem na cidade, se encaminhavam com a família para as fazendas de algodão, de 

mamona e de outras culturas, se tornando agregados” (PEREIRA, 2015, p. 69). 

Estes agregados moravam de favor nas terras do fazendeiro para o qual 

trabalhavam59, em casas pequenas, feitas de pau-a-pique (MELO, 2012). 

 
57 A maior parte da mamona extraída era enviada para indústria especializada em Salvado-BA. 
58 Cf.; CVSF. Comissão do Vale do São Francisco. Engenheiros e Economistas Consultores. 

Indústria no Médio São Francisco [manuscrito]. Folheto. Rio de Janeiro: s/n. s/d. Arquivo: 
338.45(282.281.5) CVSF. Sophia biblioteca. Disponível em: https://sophia.codevasf.gov.br/ acesso 
em: 25/10/202. Apresenta levantamento das indústrias existentes no Médio São Francisco, 
classificadas em extrativistas, rurais e manufatureiras. Também são apresentados registros das 
atividades de extração mineral, de produção vegetal, de transformação de gênero agrícola.  
59 O Estatuto da Terra, Lei nº 4.504 de 1964, deu direito da posse das pequenas glebas que 
ocupavam aos agregados, é comum na paisagem rural atual (2022) de São Francisco/MG presenciar 
as pequenas propriedades remanescentes dos trabalhadores que não se dirigiram a cidade após 
receberem uma indenização pelo pequeno pedaço de terra. Muitos vazanteiros se organizam 
atualmente em associações comunitárias, como a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha 

https://sophia.codevasf.gov.br/
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A presença de migrantes, vindos pelo rio São Francisco, incorporou a São 

Francisco/MG os costumes ligados à pecuária, agricultura, propriedade e mão de 

obra. Andrade (1973) descreve em “A Terra e o Homem no Nordeste” hábitos que 

também são registrados pelo memorialista local João Naves de Melo60 (2012) em 

“Do Cerrado às barrancas do São Francisco”, como a criação de gado, à solta, pelo 

interior do Vale do São Francisco. 

Segundo Andrade (1973), o vaqueiro é o verdadeiro colonizador, já que para 

cuidar do gado solto em regiões distantes do litoral, fixava morada na mata sob 

proteção do dono da terra que depois aproveitava o local desbravado, e se 

encontrava sem a mata fechada. Sobre o modo de vida de um vaqueiro em São 

Francisco/MG na década de 1960, Melo (2012, p. 45) relata: “O racho estava na 

beirada de uma vereda, no meio do cerrado [...] Podia ser vaqueiro de um fazendeiro 

de morada mais longe e ficar por ali, nos gerais, assuntando gado da solta: um 

pouco de sal hoje, uma olhada amanhã, em caso de bicheiras”. 

São Francisco/MG encontra-se numa região de transição entre a caatinga e o 

cerrado. Zarur (1946) considera em 1946 esta parte, a oeste de Januária, uma 

região bem povoada, com sistema fluvial favorecido pelos rios Paracatu, Urucuia e 

Cariranha, sendo as terras entre os rios cobertas de arenito e isoladas por falta de 

transportes. Já Melo (2012) relata o que chama de lembranças (memórias) de 

quando chegou ao município de São Francisco/MG em 1960, inspirado nos contos 

de Guimarães Rosa o autor é poético quanto ao que encontrava. Em visão própria 

Melo (2012) descreve: 

 
São Francisco: dos alagadiços, várzeas, ipueiras e Lagoas ... a margem 
esquerda do Rio do Chico, a terra perde-se de vista por gerais sem fim até 
esbarrar nos chapadões de Serra das Araras e aí ganhando outros planos, 
rumo de Goiás ou esbarrando no Rio Pardo; cortando o Acari, Vieira, Feio, 
Catarina (catirina) até às beiras do Urucuia ou Ribeirão de Areia. Tudo 

 
da União, com o CNPJ 05.501.094/0001-04, iniciou as atividades em 11/11/2002. O município de São 
Francisco possui atualmente (2022) três comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas pela 
Fundação Palmares: Bom Jardim da Prata, Buriti do Meio e Mestre Minervino, ainda em processo de 
titularização, essas comunidades enfrentam desafios no processo de reconhecimento da posse do 
território.  
60 João Naves de Melo, nasceu em Estrela do Sul/MG em 1939, chegou em São Francisco/MG em 
1960 para dirigir o Centro de Treinamento de Jovens Líderes Rurais da Escola Caio Martins, 
posteriormente foi vereador (1966), redator e diretor do jornal SF- O Jornal de São Francisco e de 
outros jornais locais, produziu alguns livros sem apoio editorial. É advogado, membro da Comissão 
Mineira de Folclore e faz parte dos conselheiros do CODEMA- Conselho Municipal de Defesa e 
Conservação do Meio Ambiente de São Francisco/MG. Conhecedor dos hábitos de vida local, da 
cultura, flora e a fauna da região, o autor escreve o livro “Do Cerrado as Barrancas do São Francisco” 
depois de dois anos visitando diferentes localidades do município, relembrando tempos passados, 
enfatiza que a obra se trata de um registro próprio, de sua concepção. 
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numa vastidão sem fim. Terras que abrigaram bando dos facínoras de 
Antônio Dó, políticos (coronéis foragidos das refregas armadas de São 
Francisco), chefe de levantes, terras queimadas pelas patas dos cavalos da 
Coluna Prestes que a tudo o destruía (MELO, 2012, p. 2). 

 

A margem esquerda do rio São Francisco é sempre evidenciada nos contos, e 

citada na literatura, rios e veredas do Vale do São Francisco aclamados. Quanto a 

Serra das Araras, antigo distrito de São Francisco/MG, tem esse nome devido às 

aves que fixavam seus ninhos nos chapadões. Na mesma, a extensão dos 

latifúndios de difícil acesso tornava-se esconderijos de pessoas fugindo de alguma 

desavença (briga) e assim ficava sob proteção do dono da terra. Camelo Filho-Zuza 

(2005) aponta que, os grandes fazendeiros receberam a denominação de coronéis 

após a Proclamação da República, atuavam no Vale do São Francisco com poder de 

vida e de morte em relação às pessoas que viviam nas áreas em seu domínio. 

A cobertura hídrica da margem esquerda do rio São Francisco, citada por 

Melo (2012), era densa, em exemplos como, os rios Vieira, Pardo, Acari, Feio, 

Catarina e Urucuia. E as histórias relacionadas a Antônio Dó percorrem a tradição 

oral da região e alguns livros61. Outro relato faz menção à década de 1920, quando 

a Coluna Prestes passou pelo Norte de Minas62, e já enfraquecida, segundo Soares 

(2020), retornou à Bahia pelas margens do rio São Francisco. 

Na década de 1960, Melo (2012) descreve a cultura de se andar armado, a 

vida na zona rural, a diversidade da flora, a riqueza do buriti (fruto presente nas 

veredas), as jornadas desencadeadas no lombo de cavalos ou em lentos carros de 

boi, que de terras do Urucuia até a cidade de São Francisco/MG se prolongava por 

pouco menos de um mês, “os carros levavam um tudo para comercializar”, “o sertão 

abastecia a cidade”. 

Quanto ao lado direito do município, Melo (2012), talvez por sua história 

pessoal estar menos ligada a esse curso, discorre pouco: “pela margem direita do 

São Francisco o sertão é outro. Muita serra e pouca água; terra mais vermelha e de 

barro” (MELO, 2012, p. 31). O autor completa a descrição falando que a vegetação 

 
61 Para saber mais a respeito da História de Antônio Dó em São Francisco consultar: RODRIGUES, 
Rejane Meireles Amaral. Antônio Dó: Um Bandido Social das Margens do Rio São Francisco-
1910/19329. Uberlândia. Dissertação de Mestrado. UFU, 2004. Entre os livros sobre Antônio Dó, 
baseado na tradição oral, tem-se o romance “Serrano de Pilão Arcado” de Petrônio Braz. 
62 O município viveu em 1925, os conflitos gerados pelo Batalhão da Força Mineira, Batalhão da 
Força Baiana e Companhia de Guerra da Viação do São Francisco perseguindo os “revoltosos” da 
Coluna Prestes que atuavam nos Distritos de Serra das Araras e Urucuia. Os relatos dos mais velhos 
da região apresentam um quadro que se põe em dúvidas quem eram os mais violentos: os fardados 
ou os invasores (SOARES, 2020). 
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de transição de mata seca para o cerrado é permeada pela catanduva (terreno 

argiloso com mato espinhoso e rasteiro), com árvores enormes como as aroeiras e 

imburanas vermelhas, e ainda o umbuzeiro, moitas de algodão de seda, São 

Gonçalo (árvore cujo óleo é usado para fins medicinais), com curtas depressões de 

riachos, onde se encontra um verde mais latente nas gameleiras, jatobás e tamboris; 

o cenário muda após as chuvas, barrigudas com folhas verdes, igualmente verdes e 

densas se apresentam as gameleiras, o juá-mirim, arbustos e toda vegetação. 

É importante ressaltar que São Francisco/MG também pertencia à área 

destinada a políticas de contenção aos efeitos da seca, o chamado Polígono da 

Secas63, instituído sob a Lei nº 175/36, incluído, somente em 1946, o município de 

São Francisco/MG em conjunto com outras regiões, pelo Decreto-Lei nº 9.857/1946: 

 

A Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas (I.F.O.C.S.), órgão 
integrante do Ministério da Viação e Obras Públicas, diretamente 
subordinado ao Ministro de Estado passa a denominar-se Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas (D.N.O.C.S ), com sede na Capital 
Federal, tem por finalidade a realização de tôdas as obras, destinadas a 
prevenir e atenuar os efeitos das sêcas na região a que se refere o art. 2º 
da Lei nº 175, de 7 de Janeiro de 1936, na área compreendida entre a 
margem direita do rio São Francisco desde Barra, no Estado da Bahia, até 
Pirapora, no Estado de Minas Gerais, a linha Pirapora-Montes Claros e a 
linha Montes Claros-Amargosa, no Estado da Bahia, e em outras zonas do 
país, a que a lei venha a estender o seu campo de ação (DEL 9857, 1946). 
 

O Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS), decorrente da 

Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), criada em 1909, Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IFOCS) em 1919, passa a ser denominado DNOCS em 

1945. Inicialmente nesta pesquisa, os primeiros documentos encontrados referentes 

às obras realizadas em São Francisco/MG estavam direcionados ao DNOCS, por 

ser o município incluído dentro do perímetro do Polígono das Secas. Porém através 

da investigação descobriu-se que os trabalhos atrelados a essas fontes estavam 

relacionadas também à CVSF por meio de convênio entre os dois órgãos. 

 

Art. 7.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover 
entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos estaduais e 
municipais, autarquias, sociedades de economia mista, entidades 
paraestatais, existente ou que venham a ser criadas em virtude de lei, e 
entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas com 

 
63 O Polígono das Secas foi criado em 7 de janeiro de 1936, pela Lei 175/36. Em 14 de setembro de 
1946, foi traçado pelo Decreto-Lei nº 9.857 e pela Constituição de 1946, art. 198, parágrafos 1º e 2º 
com um plano de defesa contra as secas anômalas do Nordeste. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L175.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L175.htm#art2
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os programas de trabalhos dêste plano, tendo em vista o disposto no Art. 14 
da Lei nº 541, de 15 de dezembro de 1948 (BRASIL, 1955). 

 

A Comissão do Vale do São Francisco, embora pensada para agilizar e 

facilitar empreendimentos no Vale do Rio São Francisco de forma autônoma, não 

agiu sozinha em suas atividades, pois foram feitos vários acordos e convênios com 

órgãos públicos já existentes, inclusive com empresas privadas (responsáveis, 

principalmente, pela rede de transmissão e distribuição de energia).  

E como já citado, de acordo com a Lei 541/48, caberia à CVSF coordenar a 

ação das unidades administrativas, federais, estaduais e municipais para execução 

de serviços públicos que incluíssem dotações orçamentárias do Artigo 29 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1946, além de orientar e 

fiscalizar todos os órgãos, com a mesma finalidade dela, existentes no Vale. 

Segundo Paula (2011), os efeitos das migrações internas estavam sendo 

discutidas quando o país estava em fase progressiva de industrialização e 

urbanização, sendo criados os órgãos como DNOCS e CVSF visando, em teoria, ao 

desenvolvimento regional. 

Uma das principais finalidades do DNOCS era a construção de barragens, 

sendo também um dos primeiros objetivos da CVSF. Dentro da Comissão Especial 

do Vale do São Francisco (comissão parlamentar) frequentemente se questionava a 

distribuição de renda, requisitando a parte atribuída ao Polígono das Secas nas 

obras realizadas nesse espaço pela CVSF. Manoel Novais em Sessão da Câmara 

de Deputados de 26/09/1947 relata: 

 

Impõe-se que o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
colaborando com a Comissão do Vale do São Francisco, se encarregue do 
estudo prévio de todos os afluentes torrenciais, quer da margem direita, 
quer da esquerda, uma vez que todos estão localizados no perímetro do 
Polígono. É esta uma ajuda de magna valia, porque reforçará os recursos 
de que o São Francisco dispõe para execução do seu Plano. Tratando-se 
de problemas nacionais distintos, mas indiferençáveis em certas áreas cujas 
soluções compete ao Govêrno Federal, justa nos parece esta sugestão. 
(BRASIL, 1963a, p. 146-147). 

 

A questão de planejamento em relação às estiagens já constava na 

Constituição Brasileira de 1934, na qual um mínimo de 4% da receita tributária da 

União destinava-se a programas de combate às secas. A Constituição de 1946 

determina e regulamenta em seus artigos 5º e 198 o orçamento de 3% a serem 

aplicados à chamada “região das secas” ou “Polígono das Secas”, incluindo ainda 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#adctart29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#adctart29
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parte do Norte de Minas. 

Ao final dos discursos na Câmara, a respeito da CVSF, propôs-se a divisão 

de verbas de acordo com a proporção de 3% da renda tributária da União destinada 

à região do Polígono das Secas. Por fim, os serviços foram realizados por meio de 

cooperação e acordos firmados entre os órgãos, não apenas o DNOCS e a CVSF 

como as prefeituras, a Secretaria Especial de Saúde Pública (SESP) e outros. A 

área do Polígono foi ampliada pela Lei 1348/1951, incluindo cidades como Bocaiúva, 

Grão-Mogol e Salinas na parte mineira64. 

Atualmente (2022), usa-se critérios ligados a índices pluviométricos 

específicos para incluir áreas ao Polígono das Secas. Como destaca Laurindo M. 

Pereira (2007), antes da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), o Norte de Minas65 tem um histórico no panorama mineiro que não 

possui uma definição precisa, sendo que no século XIX, era algo muito mais amplo 

que integrava os “Sertões Mineiros”66.  

O território que hoje é o Norte de Minas foi palco das primeiras incursões ao 
interior do país. A expedição de Espinosa- Navarro, em 1553, partindo de 
Porto Seguro (BA) percorreu toda a região, chegando até o Rio de São 
Francisco de onde retornou [...] Apesar dessa precoce presença do 
português, a ocupação efetiva da região só se deu na segunda metade do 
século XVII, quando aqui se encontraram as correntes de povoamento 
vindas pelo norte, fruto da expansão dos currais de gado ao longo do rio 
São Francisco e, pelo sul, das bandeiras paulistas. No século XVII, 
registraram-se as primeiras doações de grandes sesmarias. (OLIVEIRA, 
2000, p. 20- 21). 
 

O Norte de Minas, durante o período colonial brasileiro, era administrado a 

partir de Salvador, e o rio São Francisco era um importante meio para comunicação 

 
64 Em correspondência enviada ao deputado José Esteves Rodrigues, o deputado Janduí Carneiro 
informa sobre o projeto de Lei 222/1949 do qual foi relator, transformado na Lei 1348/1951 que 
amplia os limites do Polígono da Secas. O deputado afirma ter opinado favoravelmente às emendas 
apresentadas por José Maria Alkmin incluindo Bocaiúva e a de Esteves Rodrigues que estabelecia 
uma linha partindo de Pirapora passando por Grão Mogol e atingindo Salinas. Não é possível afirmar 
as reais motivações dessa correspondência datada de 18 de dezembro de 1959 registrada no cartório 
Fernando de Mendonça-BH em 27/04/1968. Podemos deduzir que fora uma satisfação dada com o 
objetivo de justificar troca de favores constantes na época ou ainda seu registro ser fruto de 
aprovação entre os partidários do deputado buscando reafirmar a participação de qualquer dos 
deputados nesta ação, uma vez que o documento pertence ao arquivo pessoal do senhor Renine 
Canela. Além disso, a Portaria 116/1969 da SUDENE declara que as áreas à margem esquerda do 
rio São Francisco, dos municípios de São Francisco/MG, Manga e Januária, não pertenciam ao 
Polígono e, portanto, à região da SUDENE, estas áreas voltaram a ser incorporadas em 1976.  
65 A mesorregião atual, o Norte de Minas, trata-se de uma área de transição entre o domínio do 
cerrado e da caatinga, com predomínio do clima tropical semiúmido e incidência de aridez em 
determinados trechos (PEREIRA, 2007). 
66 Incluía também o Sertão da Farinha Podre (atual Triângulo Mineiro) e Paracatu, Serro Frio e Tejuco 
(atual Diamantina) no século XIX. No período colonial, “sertão” era a expressão utilizada para se 
referir a vasta zona ao norte da Capitania (PEREIRA, 2007). 
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com o território conhecido atualmente como Nordeste. A ocupação e exploração 

coloniais desse espaço se deu a partir de levas de bandeiras vindas de São Paulo e 

da Bahia67, a colonização se estabeleceu à beira do rio São Francisco, no século 

XVII, criando gado.  

Dos fatores de impulso à migração, nenhum foi mais óbvio aos 
contemporâneos do que as graves secas que devastaram o sertão mineiro 
em intervalos quase decenais. De fato, a República chegou com a grande 
seca de 1888-89, seguida pelo desastre de 1899 que os mineiros do norte 
apelidaram de “a fome dos nove”. As secas de 1913, 1927 e 1937 forçaram 
os sertanejos para o sul e, muitas vezes, além da fronteira de São Paulo, 
acompanhados por baianos que se dirigiam ao mesmo lugar. (WIRTH, 
1982, p. 58). 
 

As secas eram referenciadas como fator primordial para as migrações do 

sertão mineiro para outras áreas do Brasil, embora não fosse o único. Dessa forma 

as migrações dos norte-mineiros para o atual Sudeste brasileiro permaneceram por 

diferentes motivos em diversos períodos. 

O Norte de Minas possuía o maior índice de doenças do estado de Minas 

Gerais, além de baixos salários, superpopulação, somadas à maior taxa de 

emigração, sendo insustentável permanecer na região em determinadas épocas, 

além disso, as linhas de acesso à região eram deficitárias (Wirth, 1982).  

A denúncia do descaso e esquecimento do sertanejo ligado ao norte do Brasil 

entra em voga na literatura nacional, principalmente após os escritos de Euclides da 

Cunha (1902) na obra “Os Sertões”, como destaca Oliveira (2015). A união dos 

“sertões”68 ao litoral era estabelecida como necessária para unidade nacional, cabia 

ao rio São Francisco essa ligação, ganhando para tal missão o título de “Rio da 

Unidade Nacional”. 

 

A questão do território foi de grande importância na construção das 
nacionalidades e das nações a partir do século XIX. A história, a literatura e 
a Geografia, ao tomarem os territórios como tema de suas narrativas, 
propiciaram os elementos necessários para que os homens pudessem 
sentir-se comungando com um passado vivido em comum (ARRUDA, 2006, 
p. 129). 
 

A Proclamação da República no Brasil coloca em evidência a necessidade de 

 
67 Há divergências quanto à primazia das correntes de ocupação paulista e baiana no espaço 
regional. Na historiografia, a tendência atual é admitir que as bandeiras paulistas e baianas ocuparam 
sertão praticamente de forma simultânea (PEREIRA, 2007, P. 30). A ocupação desde a barra do rio 
das Velhas, região do Serro Frio, Curvelo, São Francisco e parte da Bahia foram ocupadas pelas 
investidas das bandeiras da Casa da Torre da família Garcia D’Ávila (SOARES, 2020). 
68 Como diz a autora Lúcia Oliveira (2015), sertão, fronteira e nação não são conceitos estáticos e 
atemporais, seus sentidos e delimitações envolvem um longo e múltiplo caminho.  
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se construir uma nação, produzir uma identidade nacional em todo espaço territorial 

do país. Numa negação dos determinismos racial e climático coexistentes até então, 

o abandono da nação pelo poder público passou a ser a explicação prevalecente 

sobre a situação desoladora do sertanejo, assim a solução deveria ser a intervenção 

política.  

Moraes (1997) destaca que a conquista de territórios no Brasil está na gênese 

da sua ocupação colonial. No livro “A Bacia do Médio São Francisco” editado em 

1946, Zarur (1946, p. 48), aponta: “o sistema atual da propriedade na Bacia do São-

Francisco é o resultado da extensão das propriedades doadas nos tempos 

coloniais”. Assim, a ação do Estado na formação nacional se resume à "tutela do 

povo em nome da integridade do espaço” (MORAES, 1997, p. 15). 

A repercussão desses pressupostos coloniais ressoou na exploração de 

grandes extensões de terra ainda na década de 1950. O Estado, enquanto 

instituição administrativa, requer a condução desse processo, ao longo da primeira 

metade do século XX, a partir do conhecimento e controle da sua extensão 

territorial.  

Junto à intenção de “construir o país” (unir a nação), o eixo de argumentação 

transita de ação civilizadora para modernizadora a partir da década de 1930, durante 

o governo Vargas. As mudanças no cenário internacional europeu no pós-guerra 

reordenam os países periféricos para um projeto de modernização a ser induzido 

pelo Estado. Nesse sentido, o principal caminho seria o planejamento.  

Em se tratando de planejamento, tem-se o primeiro esboço de plano 

envolvendo uma tentativa de ações integradas de diferentes setores no país com o 

Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), tal plano criado no então 

governo Dutra (1946-1950) tinha o objetivo de estimular o desenvolvimento de 

setores que envolviam sua sigla. A implantação de políticas de fomento regional de 

intervenção no território também se manifesta com a criação da Comissão do Vale 

do São Francisco (1948). 

Por fim, a ocupação do espaço faz parte do processo histórico que envolve o 

passado colonial do Brasil, com a dizimação dos indígenas do litoral ao interior. A 

Proclamação da República e o conhecimento ampliado do território junto à 

necessidade de ocupar e de construir uma nação, deparou-se com a fragilidade 

populacional que se instalara no interior, exposto a doenças, sem educação e 

precários sistemas de transporte.  
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Por sua vez, Vale do Rio São Francisco ganhou maior destaque na 

Constituição de 1946, com investimentos destinados ao aproveitamento econômico 

dos seus recursos naturais na busca do desenvolvimento, justificado por sua 

posição geográfica e possibilidades econômicas dentro do Vale. Por exemplo, Zarur 

(1946, p. 20) escreve que “os emigrantes do Vale do São-Francisco não abandonam 

suas casas impelidos pela fome ou pela miséria (...), mas porque querem melhorar 

sua condição econômica em outras regiões em que maiores oportunidades sejam 

oferecidas”. O discurso do livro (de 1946) do mesmo autor, é claramente 

influenciado pelos relatórios da Missão Cooke de 1942, pois o foco está nas 

possibilidades econômicas oferecidas pelos recursos naturais do Vale. Trechos do 

livro são lidos pelos congressistas durante a discussão do projeto da CVSF. 

O município de São Francisco/MG, pertencente ao trecho médio do rio, foi 

foco dos empreendimentos da CVSF, tendo em vista o seu importante entreposto 

comercial e sua densidade demográfica como uma das maiores do Vale (BRASIL, 

1963). Infere-se que sua força eleitoral no regime democrático de 1946, aliada a 

outras cidades ribeirinhas do segmento ligado ao Norte de Minas, tenha contribuído 

para envolver o município nas políticas públicas direcionadas pela CVSF, e ainda 

sua extensão territorial foi importante na união política de Minas Gerais e demais 

estados pertencentes ao Vale. 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO NO PANORAMA MINEIRO- 1947-1963 

 

O estado de Minas Gerais é dividido atualmente em dez regiões, de acordo 

com suas características socioeconômicas, para fins de planejamento administrativo 

e econômico, envolvendo ainda questões políticas históricas69 (ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2016). O município de São Francisco/MG está localizado na VIII região, 

denominada como Norte de Minas. Esta, embora situada num estado do Sudeste do 

Brasil, possui características físico-geográficas e indicadores socioeconômicos 

semelhantes às regiões do sertão, definidas pela seca, vinculadas atualmente ao 

Nordeste do país. 

 
69Regiões de Planejamentos, disponível em <https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-

minas/geografia/regioes-de-planejamento> acesso em 20/08/2019 
 

https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/regioes-de-planejamento
https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/regioes-de-planejamento
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Wirth (1982) afirma que as paisagens de Minas Gerais oferecem diferentes 

leituras ao historiador, uma vez que “cada zona se desenvolveu numa linha diferente 

de tempo, dando ao estado uma longa história de crescimentos desarticulados e 

descontínuos” (WIRTH, 1982, p. 41). A carência de transporte e meios de 

comunicação, apontadas como fatores de atraso econômico, dificultavam o 

intercâmbio com outras partes. 

 

Em suma, essas setes zonas em que se costumam dividir o estado 
apresentam histórias particulares e problemas especiais que desafiam as 
soluções comuns [...] os dados geográficos também determinam esse 
modelo de estagnação e crescimento desarticulado. Minas não é uma 
unidade econômica natural. As bacias fluviais correm para fora, formando 
diversos sistemas desconexos. O único rio adequado para a navegação em 
Minas, por exemplo, o São Francisco, corre para o norte, atravessando a 
Bahia e Pernambuco. Não faz conexão com o rio Doce, parcialmente 
navegável, que corre para o leste até o mar. As tentativas de estabelecer 
um serviço regular de barco a vapor no centro de Minas fracassaram porque 
o rio das Velhas, tributário do São Francisco, tinha o leito raso e o fluxo 
inconstante. Na fronteira com São Paulo, o rio Grande e seus afluentes 
correm em direção ao oeste para a bacia do Paraná, longe dos mercados e 
centros populacionais. O rio Paraíba corre para o leste, atingindo o sistema 
da zona da Mata, enquanto que, no nordeste, os rios Jequitinhonha e 
Mucuri ligam os vales distantes a uma parte isolada da costa baiana 
(WIRTH, 1982, p. 41). 
 

O estado de Minas Gerais constitui-se em um mosaico de regiões com 

características físicas geográficas diversas, ao longo do tempo seu território passou 

a ser dividido em zonas em razão de sua grande extensão e das atividades 

desenvolvidas em cada. A transferência da capital de Minas Gerais, de Ouro Preto 

para Belo Horizonte, em 1891, tinha como objetivo integrar política e 

economicamente as regiões do estado. 

Segundo Ignácio Delgado (1997), até a década de 1940, a nova capital 

mineira ainda não tinha alcançado seu propósito. A transição entre as regiões 

mineiras era difícil devido aos obstáculos naturais e ao sistema desconexo entre os 

rios do seu espaço. “O transporte deficiente atrasou a circulação interna de bens. As 

modernas rodovias e fartura de energia elétrica foram introduzidas na década de 

1950, mas os velhos obstáculos com relação à integração continuaram” (WIRTH, 

1982, p. 41). 

Dentro do planejamento da CVSF, a integração de Minas ao Vale do São 

Francisco foi planejada por meio de rodovias e ferrovias atreladas ao transporte 

fluvial cuja rota principal seria o rio São Francisco. Uma série de eclusas foram 

pensadas de forma escalonada para tornar o Rio das Velhas navegável e assim unir 
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o São Francisco à capital do estado. Ao redor de Belo Horizonte estaria também o 

cinturão industrial ao qual a produção angariada no Vale deveria ajudar à alimentar 

com matérias primas. 

O projeto de desenvolvimento econômico mineiro foi articulado por suas elites 

políticas a partir de 1947 concentrando-se na expansão do sistema agroindustrial. É 

importante ressaltar que não se espelhava em sua frágil estrutura econômica a força 

política de Minas Gerais, caracterizada pela união das elites, como determina Dulci 

(1999), e estabelecida durante a República Velha (1889-1930) caracterizada pela 

Política dos Governadores 70.  

Após 1930, como relata Soares (1973), o poder dos estados diminui com a 

interferência do governo central nas instâncias locais. Embora relativa, a autonomia 

foi recuperada no período democrático pós 1946, o cenário nacional apresentava um 

novo regime jurídico com a nova Constituição e assim também gerou mudanças na 

relação dos estados com o poder central.  

Em um novo contexto político nacional e internacional (pós-guerra), os 

recursos naturais ganhavam relevância dentro das políticas econômicas planejadas 

pelos governos. Assim os recursos hídricos do Vale do São Francisco, incluindo a 

parte mineira, entram em voga, fazendo emergir uma série de construções político-

administrativas e econômicas na disputa pelo controle do poder político e econômico 

dentro das políticas econômicas planejadas pelos governos 

 

2.2.1 O Projeto de Desenvolvimento Econômico Mineiro- (1947- 1963) 

 

Otávio Soares Dulci (1999) afirma que o Plano de Recuperação Econômica 

de Minas Gerais no governo Milton Campos (1947-1951) foi um dos pioneiros no 

planejamento regional do Brasil. Existem características semelhantes entre o Plano 

de Recuperação Econômica mineiro e o Plano Geral da Comissão do Vale do São 

Francisco, como por exemplo, a introdução de novas tecnologias. Nos dois planos a 

preocupação com os recursos hídricos são coexistentes, principalmente 

relacionados à devastação das matas ciliares, com políticas de reflorestamento. 

Ainda segundo Dulci (1999), o processo de desenvolvimento mineiro é 

 
70 Política dos Governadores: atividade política dos governos estaduais para permanência dos 
coronéis locais, em contraprestação pelo apoio eleitoral dos coronéis ao então candidato a 
governador na época das eleições (SOARES, 1973, p. 113). 
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decorrente do I Congresso Agrícola, Industrial e Comercial de Minas Gerais, 

realizado em Belo Horizonte em 1903, presidido por João Pinheiro. Conforme o 

autor, até 1940, os governos do estado de Minas Gerais se concentraram na busca 

da diversificação agrícola, de 1941 a 1946 sua atenção se voltou para expansão 

industrial, somente de 1947 a 1950 decidiu-se por equilibrar e articular os dois 

últimos, sendo de 1951 a 1955 dado início à especialização industrial. 

 
O estudo dessa trajetória demonstra, por outro lado, que houve uma 
importante linha de continuidade no tocante ao projeto de industrialização, a 
despeito das imagens diferentes que se cultivaram sobre a economia 
regional. As administrações se encadearam umas às outras, não 
desfazendo o que encontraram, ainda que redefinindo prioridades (DULCI, 
1999, p. 105). 
 

A continuação do projeto de desenvolvimento mineiro entre os planos de 

diferentes governos estaduais foi importante para fortalecer os setores da economia 

ligados à agricultura e indústria, já que estabelecia uma continuidade. E a união da 

elite política mineira também obteve papel significativo na estabilidade deste projeto. 

Segundo Dulci (1999), o impulso básico do desenvolvimento regional em 

Minas Gerais foi interno e político, centralizando ações na Secretaria de Agricultura, 

Indústria Comércio e Trabalho (SAICT) de Minas Gerais. A SAICT foi criada durante 

o governo de Benedito Valadares (1933-1945), então interventor71 de Minas Gerais 

indicado por Getúlio Vargas. 

Até 1930, Benedito Valadares era pouco relevante no jogo político, sendo sua 

nomeação em 1933 uma surpresa. A partir deste momento, uma parte da rede de 

contatos de Valadares passa a integrar o poder administrativo de Minas Gerais, 

inclusive os engenheiros e políticos como Juscelino Kubitschek72, que inicia uma 

promissora carreira dentro do poder público (SIMÕES, 2000). Ainda no governo de 

Valadares, a SAICT- Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho de 

Minas Gerais marca o início da atuação de engenheiros no espaço político, tidos 

como profissionais ideais na superação do atraso relativo de Minas (DELGADO, 

1997). Segundo Barbosa (2017), a SAICT buscou desenvolvimento econômico com 

ampla participação do estado, definiu como prioridades a execução de orçamento e 

 
71 Em 1935, Benedito Valadares foi eleito pelos deputados constituintes mineiros como governador 

constitucional do estado. 
72 Juscelino se aproximou de Valadares durante sua atuação no Hospital militar do Batalhão Escola 

da Força Pública de MG, onde Valadares era chefe de polícia deste destacamento durante a 
Revolução Constitucionalista de 1932 ao lado de Getúlio Vargas. 
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gestão de pessoal, estudou o problema econômico mineiro, executou obras e 

orçamento, organizou a demanda dos mais variados setores. 

 

As características que permeavam a sociedade mineira naquele momento: 
inexistência de forte e constante tradição participativa nos negócios 
públicos, apelo de um discurso modernizante, traço redentor alardeado 
desde o império, e a propaganda de um estilo de vida superior calcado via 
de regra no modelo norte-americano, tão bem difundido pela indústria 
cinematográfica e correlatos (SIMÕES, 2000, p. 48). 

 

Como se percebe, pelo descrito por Simões (2000), em consonância com o 

cenário nacional, a sociedade mineira também incluía o discurso modernizante 

calcado nos moldes do modelo americano. Como já descrito, o país passa a buscar 

o desenvolvimento baseado na exploração de recursos naturais e industrialização.  

A partir de 1950, o planejamento da economia em Minas Gerais passa a ser 

pensado de forma mais estruturada nas empresas de capital misto, como a 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG, 1952), Companhia Agrícola de 

Minas Gerais (CAMIG, 1957), Metais de Minas Gerais (CAMIG, 1962) e em 

conselhos e secretarias específicas. À medida que o planejamento se descentraliza 

da SAICT, se dispersa pela administração pública do estado (BARBOSA, 2017).  

Laurindo M. Pereira (2007), evidencia a insignificância das integrações 

econômicas do estado de Minas Gerais com o Norte de Minas durante os primeiros 

anos da República. Apresenta-se a configuração do espaço geográfico mineiro 

enquanto região administrativa diversa, incluindo-se aí o rio São Francisco.  

Quanto ao cenário econômico mineiro, o planejamento continuado 

estabelecido nos governos do estado de Minas Gerais após 1903 foi uma 

experiência importante. As questões políticas envolvendo Minas Gerais e São 

Francisco/MG repercutem nas instâncias federais ligadas a hábitos oligárquicos, 

como as trocas de favores. 

 

 

2.3 SÃO FRANCISCO/MG: UM APORTE NO CENÁRIO POLÍTICO NACIONAL 

(1946-1963). 

 

Em relação à política nacional é importante pontuar que o ano de 1946 

apresenta uma nova fase. A Constituição de 1946 estabelecerá novas regras ao 

jogo político, o que provoca mudanças, algumas rápidas outras lentas. O regime 
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político do Brasil passa a se estabelecer como democrático. A eminência do 

pluripartidarismo desencadeia rearranjos políticos, maior autonomia dos estados e 

municípios, os cidadãos (com exceção dos analfabetos) recebiam o direito ao voto 

livre e secreto como elemento de força política, todos esses elementos estabeleciam 

múltiplas relações dentro do Estado. 

Soares (1973) defende que no nível estadual, de 1945 a 1964, direcionou-se 

a organização política do país em razão dos interesses de classe, comprimindo a 

política oligárquica. Segundo o autor “a supra-estrutura política reflete a organização 

e o desenvolvimento da produção, a infra-estrutura econômica” (SOARES,1973, p. 

48) e no Brasil o controle político pelas oligarquias se estabelecia nas bases da 

produção agropecuária. Ainda segundo Soares (1973), conforme o processo de 

industrialização e urbanização foi crescendo, aliado à ampliação da cidadania 

através do voto e ainda o crescimento do Estado, através do aumento do 

funcionalismo público, aumenta-se o interesse de outras classes pelo poder político. 

Tomando como parâmetro o recorte da pesquisa, o município de São 

Francisco/MG, é importante considerar a característica majoritariamente rural desse 

município, marcado pela dominação econômica e social estabelecida na propriedade 

de terras. De acordo com o IBGE (1959, p. 196), em 1950 as “atividades industriais” 

se reduziam à transformação de produtos agrícolas nos estabelecimentos rurais, os 

cargos públicos eram limitados a 42 indivíduos (0,18% da população), sendo 89% da 

população rural ligada às atividades agrícolas. Outro fato relevante é a taxa de 

alfabetização estabelecida em aproximadamente 19% no censo de 1950, sendo que 

dos 27.613 habitantes acima de cinco anos, 5.211 sabiam lê e escrever (IBGE, 

1959).  

Embora em menor número, não se excluem da sociedade a existência de 

profissionais liberais, ferreiros, carpinteiros, pedreiros, soldadores, pequenos 

comerciantes e funcionários públicos. Moura (2015) registra a presença da 

“Sociedade União Operária São Francisco de Assis”, registrada em dezembro de 

1936, composta por diversas categorias sociais, formada sob o ideal de “harmonia 

de classes” defendida pelas normas pregadas pela Igreja Católica, com objetivos 

ligados à assistência social. Segundo o autor, é clara a intenção de disciplinar os 

operários, exercendo mecanismos de controle contra diversas formas de convulsão 

social, afastando a influência das teses marxistas. 

As implicações das mudanças que se iniciam em 1945 vão mexer com a 
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classe política em São Francisco/MG. Como relata Soares (1973), as elites 

oligárquicas, percebendo a impossibilidade da volta da política dos governadores, 

lançam-se à conquista do poder político nacional por meio das alianças locais e 

estaduais do Partido Social Democrático (PSD) e União Democrática Nacional 

(UDN), partidos caracteristicamente conservadores, tradicionais e oligárquicos, cujas 

bases ligadas às regiões rurais já estavam pré-estabelecidas antes de 1945. 

Embora em âmbito local seja pouco visível a movimentação dos partidos em 

torno do poder, a hegemonia dos partidos conservadores em São Francisco/MG, 

especificamente o PSD, estabelece junto a outros municípios ribeirinhos uma base 

que se fortalece à medida que reúne oligarquias regionais com o mesmo, formando 

uma base consistente do partido em escala nacional. Ao mesmo tempo, se 

estabelecem em troca, emendas parlamentares que vão repercutir na ação da CVSF 

no município aqui estudado, sendo assim importante explanar sobre esse 

movimento. 

Soares (1973) assinala que a partir de 1945 a relação dos estados com o 

governo federal muda, uma vez que “o fortalecimento do Estado Nacional, e a 

diminuição do poder político e econômico dos estados facilitou a organização ao 

redor dos interesses de classes nacionais, estreitando os horizontes da política 

oligárquica” (SOARES,1973, p. 38). 

A hegemonia de São Paulo e Minas Gerais é quebrada a partir de 1945, com 

mais pessoas participando do processo eleitoral, pelo descrito por Soares (1973), 

percebe-se que os dois estados, embora fortes, não possuíam votos para determinar 

as eleições federais, abrindo-se o horizonte de negociações com outros estados, 

que apesar de menos eleitores, juntos poderiam angariar uma grande quantidade de 

votos para eleger candidatos a cargos políticos de diferentes esferas. 

A aprovação do projeto da CVSF permitiria barganhar apoio político em todos 

os estados ligados ao Vale, o que faria muita diferença nas eleições presidenciais. 

Assim, é pontual a contribuição do regime jurídico da Constituição de 1946, com a 

aplicação da verba do Art. 29 do seu ADCT destinada a investimentos no Vale, 

acréscimo da participação no processo político democrático, com extensão ao voto 

secreto independente de renda.  

A união da elite política local também foi relevante no direcionamento de 

recursos da CVSF ao município de São Francisco/MG. Fabíola Soares (2020) relata 
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dois grupos dominantes em São Francisco/MG: a família Caetano73, ricos 

fazendeiros; e correligionários de Brasiliano Braz, líder político apadrinhado 

inicialmente na carreira pública pelo patriarca do primeiro grupo. A mesma autora 

ainda informa que, o regime político instaurado em 1945 permitiu a maior atuação de 

Braz74, sendo ele candidato a prefeito em 1946 sem a conveniência do líder político 

da família Caetano. Por sua vez, Gláucio Soares (1973) destaca que a eleições de 

1945 representaram o fim da hegemonia da política oligárquica para o aparecimento 

da política poliárquica, com uma participação cada vez maior de outros setores no 

processo eleitoral.  

Politicamente, Braz não se tratava de uma representação popular, embora 

com menor poder econômico e tradição política do que os Caetanos, era 

evidentemente uma distensão desse grupo familiar. Como destaca Fabíola Soares 

(2020), a partir do regime democrático instaurado no país, Braz com maior 

autonomia, oportunamente ampliou sua participação no processo eleitoral.  

Como relata Wirth (1982), muitos líderes políticos em Minas emergiam da sua 

ligação com famílias abastardas e seu poder de retórica, sem estar condicionado ao 

seu poder econômico. Segundo fontes relacionadas à pesquisa de Fabíola Soares 

(2020), depois de ficar órfão em 1905, Braz foi protegido pelo Coronel João Dias 

Maynart, convivendo com as maiores personalidades políticas da cidade de São 

Francisco/MG. Percebe-se que embora os pontos relacionados ao poder pareçam 

desligados do fator econômico, estão sempre unidos a esse último, sendo 

imprescindível o apoio dos proprietários de terras para se obter êxito na política A 

mesma autora ainda afirma que o mito político sobre Brasiliano Braz é associado à 

inteligência, sagacidade e determinação, mas sua relação inicial com fazendeiros se 

 
73 Oscar Caetano Gomes era o patriarca fundador, do que Soares (2020) chama, de Caetanismo, 
movimento que manteve a família Caetano e aliados no poder político do município a partir de um 
episódio de violência conhecido como “Barulho de Oscar” em 1924. Oscar Caetano Gomes tinha sua 
base política apoiada a vínculos com o governo estadual e federal, deputados e senadores mineiros, 
foi nomeado prefeito em 1931 por Olegário Maciel, interventor de Minas Gerais. A família Caetano 
possuía atividades econômicas ligadas à produção de gado de corte e comércio. Segundo Soares 
(2020), os símbolos da credibilidade da família se baseavam na ordem, no respeito, na confiança e 
riqueza adquirida.  
74 Seu nome de batismo é Braz Cacheado de Almeida, em 1930 simplificou seu nome para Brasiliano 
Braz, nascido no Arraial de Contendas (atual Brasília de Mina), em 1897 e no início do século XX 
mudou-se para São Francisco, órfão em 1905 ficou sob a proteção do coronel João Dias Maynart. 
Braz foi indicado para Conselho Consultivo do município de São Francisco/MG em 1934 pelo então 
nomeado Interventor Municipal Oscar Caetano Gomes. De 1930 até 1945 Braz imperou no poder 
legislativo municipal como presidente na Câmara, ampliando sua participação no poder executivo do 
município a partir de 1946. Possuía apenas o ensino primário e exerceu várias funções, entre elas a 
de rábula, se autodenominando “advogado”. (SOARES, 2020). 
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constitui numa evidente fonte de prestígio e visibilidade. 

 

Entretanto, o processo eleitoral em São Francisco corria sob os domínios 
das elites dirigentes. A legalidade era frágil e dependia dos acordos 
estabelecidos entre as partes concorrentes. As artimanhas eram 
vangloriadas e tidas como estratégias de inteligência dos interessados na 
política (SOARES, 2020, p.90). 
 

Uma questão sobre as eleições de 1947, que elegeu Braz como prefeito, é 

que a mesma não foi absolutamente pacífica, o distrito de Serra das Araras 

presenciou intensas ameaças, e segundo Braz (1977), foi necessária a intervenção 

de Quintino Vargas – deputado estadual-UDN – que intermediou as negociações. 

Segundo o memorialista, várias denúncias de fraude eleitoral foram enviadas ao 

Tribunal Eleitoral, sem nada ser apurado75.  

Embora nenhuma fraude tenha sido constatada nas eleições de 1947 após 

denúncias ao Tribunal Eleitoral, fato é que se encontram incongruências, já que os 

eleitores cadastrados em São Francisco/MG eram 15.204 (BRASIL, 1950, p.207), e 

os alfabetizados, para os quais votar era permitido, eram de 5.211 pessoas em 1950 

(IBGE, 1959). Para efeito de comparação, Pirapora/MG não possuía mais de 5.000 

inscritos em 1947; se medidos os dados de 1955, os eleitores do município de São 

Francisco/MG eram 9.035 (BRASIL, 1958).  

No ano de 1947, Braz (1977) aponta 2.110 votos em todos os vereadores 

eleitos, tornando suspeito os 15.204 cadastrados neste mesmo ano. Pierson (1972) 

relata que, o movimento de rotatividade das migrações no Vale, de dentro para fora 

e vice-versa, resulta em localização permanente. Embora os dados não sejam 

acessíveis, infere-se que as migrações não possuíam influência decisiva nos 

números de eleitores. 

Mesmo que o domínio político tenha se mantido em São Francisco/MG após 

as eleições de 1946, outros grupos perceberam a possibilidade de ascensão ao 

poder depois da eleição de um membro que não era da família dominante até então, 

mesmo que esse mantivesse relações atreladas a esse grupo.  

 
75 Fato que as eleições de 1947 apresenta incongruências se for considerado que os eleitores 

cadastrados em São Francisco/MG eram 15.204 (BRASIL, 1950, p.207), sendo permito voto apenas 
para alfabetizados, que em 1950 eram de 5.211 pessoas (IBGE, 1959). Para efeito de comparação, 
Pirapora/MG não possuía mais de 5.000 inscritos em 1947, se medidos os dados de 1955, os 
eleitores do município de São Francisco/MG eram 9.035 (BRASIL, 1958). No ano de 1947, Braz 
(1977) aponta 2.110 votos em todos os vereadores eleitos, tornando suspeito os 15.204 cadastrados. 
Pierson (1972) relata que, o movimento de rotatividade das migrações no Vale, de dentro para fora e 
vice-versa, resulta em localização permanente, embora os dados não sejam acessíveis, infere-se que 
as migrações não possuíam influência decisiva nos números de eleitores. 
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A constatação de Gláucio Soares (1973) de que as famílias se uniram para 

impedir que outras classes acessassem o poder é percebida também nas manobras 

políticas de São Francisco/MG. Nesse contexto, Fabíola Soares (2020) aponta que o 

antagonismo entre as famílias, Caetano e Braz, que dominavam o cenário político 

local, no período aqui estudado, era apenas uma ilusão popular, sendo o cenário de 

união ligada a acordos. Os documentos da Câmara Municipal analisados pela autora 

demonstram que não havia embates significativos. 

 

Em 1957, a oposição entre as famílias Caetano e Braz era na esfera da 
ilusão popular. Brazim, Oscar Velho, Petrônio Braz e Oscarzinho atuavam 
no Conselho Municipal de Administração de São Francisco. Para compor o 
Conselho, Oscarzinho pede que se convoquem Braz, que é capaz por 
conhecimento de causa, para prestar orientação e esclarecimentos sobre as 
dificuldades enfrentadas com a hidrelétrica de Pandeiros. A solicitação é 
aceita e a tomada de ações é dividida entre eles (SOARES, 2020, p. 95). 

 

As decisões em conjunto, entre as pessoas que dominavam o cenário político 

local, comprovam a nossa hipótese de que a união da elite política de São 

Francisco/MG e sua atuação em busca de benefícios para a região, associadas a 

outros fatores, também foram importantes para a atuação da CVSF no município. 

Tais acordos políticos, tanto em esfera regional como nacional, destacam-se no 

processo de existência da CVSF. 

A população em geral também faz parte deste processo de barganha 

enquanto base eleitoral dos indivíduos políticos citados, mas, como aponta Soares 

(1973), a estrutura política era claramente ligada à atuação da classe dominante, 

favorecendo seus interesses. Em São Francisco/MG, apresenta-se a conveniência 

em torno de acordos e atuação conjunta da elite política em prol dos interesses 

convergentes entre eles.  

Quanto a Minas Gerais, é importante ressaltar que, como destaca Dulci 

(1999), a união das elites estaduais sempre foi um fator decisivo na posição política 

do estado no governo nacional. Wirth (1982) afirma que, a força do estado de Minas 

imperava sobre o fator político do país durante a República Velha, não estando a 

força econômica no mesmo patamar.  

Na abertura política de 1945, restauraram-se em Minas Gerais: o Partido 

Republicano-PR, originário do Partido Republicano Mineiro, Partido Progressista-PP; 

a União Democrática Nacional-UDN, frente de oposição ao Estado Novo e formou-

se o Partido Social Democrático-PSD, formado pela maior parte das elites 
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tradicionais de Minas. 

Voltando a São Francisco/MG, tem-se que a política era representada 

majoritariamente pelas famílias Caetano e Braz, devendo-se considerar a 

participação das duas famílias como um grupo coeso, apesar de algumas 

discordâncias internas. Os patriarcas Brasiliano Braz e Oscar Caetano Gomes 

tinham como ponto comum o partido do qual faziam parte, o PSD, com bases 

ligadas ao poder econômico e social latifundiário. 

Segundo Braz (1977), em São Francisco/MG, o PSD tinha entre seus 

apoiadores Oscar Caetano Gomes, prefeito da cidade de 1931-1947 (por 

nomeação), e Brasiliano Braz, membro do diretório estadual do PSD, sendo 

presidente do diretório municipal do PSD durante 18 anos. Fabíola Soares (2020) 

reforça que esses dois políticos dominaram a política local até a década de 1970. 

Dentro da CVSF, essas filiações lhes permitiram um poder de barganha, sendo o 

partido um elo entre a política local, estadual e federal. 

Segundo Dulci (1999), a primeira derrota do PSD em Minas, em 1947, 

decorreu de divergências no partido quanto à indicação de candidatos para 

governador do estado. O primeiro nome sugerido foi o de Carlos Luz, contando com 

o apoio do PR e parte da UDN, porém alguns membros do partido discordaram. 

Assim a UDN se desligou da conexão e lançou Milton Campos. Wenceslau Braz foi 

o segundo candidato implicado pelo PSD, mas foi imposto o nome de Bias Fortes 

como concorrente à sua candidatura dentro do partido. 

Fica notório, no processo de formação da CVSF, que o partido era uma 

agremiação importante na conquista de benefícios, principalmente quando ligados 

ao poder, mas fica evidente também os acordos traçados entre associados de 

grupos distintos, aliada à disputa por filiados de partidos opostos. Como destaca 

Paula (2017), os acordos e a troca de favores eram constantes entre membros de 

agrupamentos diferentes. Embora apegados a integrantes em comum, os partidos 

não ignoravam aqueles indivíduos que estivessem transitando entre os grupos 

partidários. 

O livro do memorialista Brasiliano Braz intitulado como São Francisco nos 

Caminhos da História76, lançado em 1977 em comemoração ao centenário de 

 
76 Segundo Roberto Mendes Pereira (2015, p. 20) essa fonte nos aponta para uma história contada 

de “cima para baixo”, história de uma cidade construída por colonizadores, fazendeiros, padres, 
prefeitos, famílias ditas “tradicionais” e membros de grupos favorecidos socialmente. Segundo o 
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emancipação do município, serve nos como parâmetro para levantamento de 

informações relacionadas aos registros históricos da cidade, busca-se ainda 

comparar seus dados com outras fontes. É notório que se trata de uma história 

contada do ponto de vista do autor com características semelhantes à autobiografia. 

E, embora o autor se refira apenas a agentes históricos relacionados à aristocracia, 

a fonte é importante no sentido de entender as amarras estabelecidas. Já que, como 

destacam Dulci (1999) e Pereira (2007), a união da elite mineira em torno de um 

projeto de desenvolvimento ofereceu importante impulso nas conquistas do estado. 

Partindo do seu ponto de vista, o memorialista Brasiliano Braz (1977) registra 

as disputas partidárias que repercutem na região de São Francisco/MG. O 

envolvimento de questões políticas referentes à CVSF e o município aparece em 

sua descrição quando revela o deputado José Maria Alkmin (PSD) como seu aliado, 

considerando a atuação desse sujeito dentro da Comissão Especial do Vale do São 

Francisco e no parlamento. 

 
Imediatamente após o desfecho da convenção pessedista fomos 
procurados em Belo Horizonte por eminentes líderes das duas correntes (...) 
A primeira conferência que tivemos foi com o deputado José Maria Alkmin, 
que estava destinado a ocupar elevadas posições na política e na 
administração desse país. Procurou-nos no Hotel Tamoios onde ficamos 
hospedados e nos fez um dramático apelo para que amparássemos o PSD 
em São Francisco. (BRAZ, 1977, p. 206) 
 

Ainda pelo descrito por Brasiliano Braz (1977), é possível visualizar as 

repercussões políticas envolvendo a elite política estadual e federal em São 

Francisco/MG, uma vez que o deputado Alkmin pede pelo apoio ao candidato do 

PSD a governador de Minas Gerais, desvendando algumas das relações sociais e 

políticas entre o estado e o município. Embora a região fosse parcialmente isolada 

em termos de acesso, estava integrada e ativa na política nacional.  

O sistema envolvendo favores, embora com mudanças relativas ao novo 

cenário político e jurídico pós 1946, não acabou de uma hora para outra, 

permanecendo muitas práticas do regime anterior. “O vigor do sistema depende 

desta soma, sobre a qual repousa a ação concertada das elites tanto na esfera 

regional quanto na esfera nacional” (DULCI, 1999, p.126). O compromisso era, 

 
autor, nos dias de hoje, quem ler tal obra buscando entender as razões históricas da atualidade 
econômica, social, política e cultural de São Francisco talvez tenha uma visão, se não distorcida, pelo 
menos fragmentada, visto que, em geral, trata de episódios nos quais os protagonistas da construção 
da cidade não são trabalhadores ou despossuídos, mas sempre pessoas “distintas” que, em sua 
visão, contribuíram com o “progresso” e o “desenvolvimento” do lugar.  
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segundo Dulci (1999), um traço marcante da projeção estadual para nacional, sendo 

assim amortecidos, com acordos e composições, os conflitos entre as elites 

municipais.  

Braz (1977) relata ainda que o deputado José Maria Alkmin, mobilizou os 

políticos da região ribeirinha no apoio à candidatura de Bias Fortes, se 

comprometendo a “representar o pensamento de vocês na Comissão de 

Aproveitamento do São Francisco na Câmara e todo o empenho do governo Bias 

Fortes no sentido de resolver os problemas permanentes da região” (BRAZ apud 

ALKMIN, 1977, p. 235). 

Apesar do acordo entre Braz e Alkmin fosse ligado ao sistema de apoio local 

ao candidato a governador, não era totalmente dependente do governo estadual, e o 

deputado representava uma ligação direta do município com o governo federal. 

Como destaca Soares (1973), com a integração política e econômica da União, os 

estados foram perdendo o seu papel de mediador entre os municípios e órgãos 

federais na busca de recursos. 

Milton Campos-UDN acabou vencendo as eleições de 1947 para governador 

de Minas Gerais. No entanto, em nível federal, o poder estava nas mãos do PSD, 

tendo Dutra como presidente da República, ao qual a CVSF estava diretamente 

subordinada, como expresso no parágrafo único do art. 1º da Lei 541/1948. 

E importante se considerar todo esse aporte do cenário político local 

envolvendo São Francisco/MG para não se generalizar comportamentos e 

repercussões, já que, apesar da conjectura ser um determinante, tem-se as 

especificidades ligadas a cada região. Sendo que, no processo de existência da 

Comissão do Vale do São Francisco, em busca do desenvolvimento, vários papéis 

se entrecruzam na sua construção. 

Considerando o ponto de vista aqui analisado, as relações da CSVF 

permeiam várias instâncias pelas quais perpassa o poder político, deixando rastros 

que definem sua atuação. Nesse sentido, nas políticas econômicas do governo 

federal, são observadas mudanças sensíveis nas prioridades de cada comando 

durante a existência da CVSF. Nas próximas secções são evidenciadas a atuação 

dos diferentes líderes do governo federal no que diz respeito à CVSF. 
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2.4 O PLANO DE EMERGÊNCIA NO GOVERNO DUTRA 

 

O General Eurico Gaspar Dutra foi ministro da Guerra do governo de Getúlio 

Vargas, como destaca Camelo Filho- Zuza (2005), ele esteve sempre ligado à 

direção político militar, e em seu governo (1946-1950) reuniu forças mais 

conservadoras e seguiu com os padrões exigidos pela nova Constituição de 1946. 

É importante considerar o governo Dutra como o primeiro instituído dentro de 

um regime democrático após a ditadura do Estado Novo (1937-1945). Eleito 

presidente do Brasil em dezembro de 1945, com a administração iniciada em 1946, 

Dutra não representava exatamente uma quebra abrupta com as relações políticas 

anteriores, embora do ponto de vista econômico houve mudanças significativas. A 

eleição de Dutra, como descreve Fausto (1995), contou com o apoio político dos 

interventores e de Vargas, este último com prestígio junto aos trabalhadores. Sendo 

que a máquina política montada no Estado Novo se mostrava eficiente na captação 

de votos, força organizada pelo Partido Social Democrático (PSD). 

Como destaca Vianna (2014), apesar da inegável hegemonia das ideias 

liberais do governo Dutra, fica clara a presença militar na sua base de sustentação 

política, persistindo as preocupações desta ala com a política econômica da nação. 

O nacionalismo do período de Vargas foi colocado de lado, sendo esse um ponto de 

discussão e conflitos entre Dutra e os remanescentes apoiadores de Vargas. 

Segundo o autor, o Governo se equilibra em negociações com interesses liberais e 

nacionalistas. 

O mandato do presidente Dutra à frente da República brasileira é simultâneo 

ao projeto de formação e legislação da Comissão do Vale do São Francisco, como já 

descrito anteriormente. Acrescente-se ao fato a formação da Comissão Especial 

(Comissão do Vale do São Francisco composta por parlamentares) e a organização 

e execução do Plano Emergencial. 

Dutra também nomeia a primeira diretoria da CVSF, responsável por 

organizar e submeter o Plano Geral para Aproveitamento Econômico do Vale do São 

Francisco à aprovação do Presidente e do Congresso Nacional. Em mensagem ao 

Congresso Nacional, em 1948, o presidente Dutra se manifesta sobre o Plano Geral: 

 

Não se deve subestimar, entretanto, as dificuldades dos trabalhos para sua 
execução. É a primeira tentativa, em nosso país, de planejamento regional, 
cujo maior obstáculo não está em projetar determinadas obras e serviços, 
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mas em selecionar e executar os de maior repercussão na vida econômica 
e social das populações interessadas, condicionando, por outro lado, o 
início de qualquer obra a existência de suficientes recursos humanos, 
técnicos e financeiros para sua realização dentro dos prazos prefixados 
(BRASIL, 1963b, p. 202).  
 

As mensagens referentes à CVSF, enviadas pelo presidente Dutra, reportam-

se à legislação da CVSF na Câmara e a formação da Comissão técnica, 

responsável pela execução do Plano, além das realizações do Plano Emergencial. 

Dutra enfatiza as obras efetuadas e iniciadas durante sua gestão, com destaque ao 

combate à malária e fatores sobre os quais a CVSF foi idealizada, como a primeira 

grande experiência de planejamento regional, ligada à nacionalidade, progresso e 

aproveitamento dos recursos naturais. 

Segundo Lima (1995), a administração de Dutra não apresentou um equilíbrio 

no atendimento aos serviços públicos e à industrialização brasileira. O autor enfatiza 

que o término da Segunda Guerra Mundial abriu novos horizontes para a economia 

brasileira, mas a industrialização enfrentava dificuldades devido à falta de 

infraestrutura produtiva do país, ainda ligado ao modelo agrário. 

 

Enquanto o capital internacional dirigia-se para atividades industriais, 
abandonando investimentos para a área de serviço público, fortaleceu-se a 
perspectiva de planejamento econômico no Brasil, que pressupunha não 
apenas a formulação de estratégias de crescimento econômico, como, 
especialmente a criação de instrumentos que superassem a estreita base 
fiscal do Estado e viabilizassem a intervenção direta no processo produtivo 
(LIMA, 1995, p. 138). 
 

Segundo Saretta (1995), devido ao fechamento econômico decorrente da 

Segunda Guerra Mundial, o mercado interno estava carente de insumos, matérias-

primas e bens de consumo, com o fim do conflito aumentou-se a inflação com 

ampliação dos preços e acréscimo de produtos importados, corroborando também 

as carências ligadas à infraestrutura para o desenvolvimento econômico, 

principalmente transporte e energia. 

Como descrito, Vianna (2014) aponta o caráter hegemônico liberal do governo 

Dutra, mas não descarta a existência de políticas protecionistas, isso em acordo 

com Lima (1995) que descreve as dificuldades na importação de insumos para o 

desenvolvimento da indústria como motivo para abertura por importações. Saretta 

(1995) aponta que diante da desilusão liberal inicial, na segunda metade do governo 

Dutra se apresentam mais continuidades do que rupturas com relação ao 

industrialismo e nacionalismo. 
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É importante frisar a frustração do governo brasileiro após a Segunda Guerra 

quanto ao apoio dos Estados Unidos em forma de capital, as reservas cambiais do 

país embora grande possuíam a maior parte em libras esterlinas, que acabaram 

sendo inconversíveis para o dólar, principal moeda no comércio exterior. Como 

destaca Vianna (2014), com favorecimento de importações pelo governo Dutra as 

reservas se esvaiam rápido. A partir de 1947, o governo adotou uma política cambial 

de seleção de importações, privilegiando a importação de insumos para o setor 

industrial.  

Nos documentos relativos aos planos da CVSF, repercute-se o fato do 

governo Dutra abstrair todos os impostos relacionados à importação de máquinas e 

equipamentos direcionados aos empreendimentos da Comissão que não se 

produzisse no país. Como já relatado, o Brasil era carente de matéria-prima para 

indústria e o setor elétrico exigia a importação de grandes geradores, turbinas, 

transformadores e outros.  

A CHESF, primeira empresa pública de capital nacional ligada ao setor 

elétrico, fazia parte das iniciativas apoiadas pela Comissão, a estatização desse 

setor era combatida pelo monopólio das empresas estrangeiras, mas os 

investimentos estatais se mostravam fundamentais diante da falta de interesse do 

setor privado, haveria demora no retorno financeiro e o Vale do São Francisco 

apresentava dificuldades no acesso e manejo das estruturas necessárias para 

construção das usinas. 

Ainda de acordo com Vianna (2014), em 1946 a política externa dos Estados 

Unidos estava voltada para a Europa, os países da América Latina ficaram em 

segundo plano. Ao invés da assistência financeira em forma de capital esperada 

pelo Brasil, o país recebeu do governo norte-americano a Missão Abbink (1948), 

cujo relatório afirmava a necessidade de o país buscar o desenvolvimento com 

fontes privadas de financiamento, tendo o Estado a incumbência de coordenar e 

disciplinar os investimentos.  

O relatório final da Missão Abbink apresentava considerações sobre questões 

para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, entre eles, no 

aproveitamento de quedas d’água, desenvolvimento agropecuário, exploração 

mineral, pesca e piscicultura, desenvolvimento industrial, meios de transporte, 

eletrificação e mão-de-obra. O relatório também apresentava direcionamentos para 

o Plano SALTE, que segundo Vianna (2014), teve poucos implementos, sua base de 



86 
 

financiamento era indefinida e o governo não contava com apoio considerável no 

Congresso. 

Paula (2011) constata que o Plano Salte e a CVSF eram colocados no 

mesmo patamar de importância pelo governo Dutra que enfrentava setores da 

classe dominante contrários ao planejamento. Camelo Filho-Zuza (2005) considera 

que, embora sintonizado com a onda liberal, o Presidente Dutra prosseguiu o 

empreendimento da CVSF devido ao apoio de forças políticas e ao já carimbado 

recurso determinado pela Constituição de 1946. 

É importante ressaltar que nos planos iniciais da CVSF foram introduzidos 

programas de recuperação do solo e preservação do rio São Francisco, incluindo 

políticas de reflorestamento e a preocupação com a conservação das nascentes. 

Essa preocupação se deve ao fato de o desenvolvimento da região ser assimilado 

aos recursos naturais (solo, fauna, flora e água), que obtém atenção do governo 

naquele momento, em prol de sua revitalização e conservação para servir ao 

propósito final de industrializar o Vale. No entanto, foram poucas as políticas 

realizadas de acordo com o programa do segundo quinquênio do Plano. 

As ações do período 1947 a 1950 foram reduzidas ao Plano Emergencial 

formado pela Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do São 

Francisco. O grande plano, chamado Plano Geral, seria elaborado nos anos 

seguintes e executado pela CVSF formada de acordo com a Lei 541 de 1948.  

Os anos de 1949 e 1950 foram utilizados pela CVSF para estudo e 

planejamento do programa do Plano Geral, referente aos anos de 1952-1956. O ano 

de 1951 foi de transição do Plano de Emergência para o Plano Geral. Este último foi 

enviado ao Congresso junto com a mensagem nº 548 do presidente Dutra, em 

dezembro de 1950. 

O governo Dutra aparece com reservas cambiais que lhe permitiram um 

espaço de manobra, embora pequeno, e ainda o contingenciamento de importações 

em 1948, elevação dos preços do café em 1949 e a posse de Truman, no governo 

dos EUA, com abertura para o financiamento de projetos pelo Banco Mundial.  

Apesar de distante do panorama ideal de economia, principalmente com os 

altos índices de inflação e déficit nas contas públicas descritos por Vianna (2014), 

durante o governo Dutra em paralelo com os propósitos em desenvolvimento 

nacional, desenvolve-se projetos importantes dentro do Plano de Emergência da 

Comissão Especial, como a rápida instalação da CHESF e da construção da Usina 
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de Paulo Afonso, assim como a construção de hospitais e portos nas cidades 

ribeirinhas. 

 

2.4.1 A visita do Presidente Dutra às cidades mineiras do Médio São Francisco 

 
O jornal Gazeta do Norte, de publicação bissemanal, situado em Montes 

Claros, em edição do dia 18 de junho de 1950, noticia “A visita do presidente Dutra 

ao Vale do São Francisco”, descreve na primeira página: “Também na ribeirinha 

cidade de São Francisco, visitada pelo presidente Eurico Dutra e sua comitiva, foram 

realizadas brilhantes solenidades ontem, seguindo para Pirapora” (GAZETA DO 

NORTE, 1950, p.1)77. No entanto, somente na publicação de 16 de julho de 1950, o 

jornal fornece maiores informações, afirmando que motivos de “última hora” e “força 

maior” haviam impedido a visita de Dutra a São Francisco/MG78. 

Acredita-se que o jornal Gazeta do Norte (1950) tenha se precipitado ao 

noticiar a ida do presidente da República a São Francisco/MG, pois essa informação 

não se encontra em nenhuma outra fonte e o próprio jornal se contradiz em 

publicação posterior. As cidades mineiras do médio São Francisco visitadas, em 17 

e 18 de junho de 1950 pelo presidente Dutra, resumem-se à Januária, Pirapora e 

Bocaiúva. Tratava-se de uma viagem que evidenciava as obras e serviços da 

Comissão do Vale do São Francisco na região. Como descrito no Capítulo anterior, 

o convite foi iniciativa do membro da Comissão Especial, o deputado José Maria 

Alkmin. 

Em companhia do presidente da República e sua comitiva79, em passagem 

pelas cidades norte mineiras do médio São Francisco, se juntou o então governador 

do estado de Minas Gerais, Milton Campos e membros da administração estadual80 

que recepcionaram o Presidente no aeroporto de Januária e seguiram 

acompanhando o mesmo nas cidades seguintes.  

 
77 GAZETA DO NORTE. A Visita do Presidente Dutra ao Vale do São Francisco. Gazeta do Norte. 

Ano XXXII, n. 1265, p. 1. 18 jun. 1950. 
78 GAZETA DO NORTE. A Visita do Presidente Dutra a Januária. Gazeta do Norte. Ano XXXII, n. 
1270, p. 1. 16 jul. 1950. 
79 Ministros Novais filho, da Agricultura; Eduardo Rios, interino da Educação; senador Alfredo Neves; 

deputado Euvaldo Lodi; Ernani Braga; Ministro Henrique Coutinho; Capitães Pedro Pessoa, Barreto 
Assunção, Anibal Amazonas, Aire R. de Castro; João de Lourenço, presidente do Tribunal de Contas 
da União. (A NOITE, 1950) 
80 Pedro Aleixo, secretário do Interior; Gianetti, secretário de Agricultura; Baeta Viana, secretário de 

Saúde; José Rodrigues Seabra, secretário de Viação e Obras Públicas; José da Silva, comandante 
da Força Pública de Minas Gerais. 
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Se encontravam também presentes, durante a visita de Dutra, os deputados 

José Maria Alkmin e José Esteves Rodrigues; o superintendente da CVSF, Paulo 

Peltier Queiroz; e o diretor do Serviço Nacional de Malária, Mario Pinotti. O periódico 

“A Noite” (RJ) registrou a visita em sua edição 13516, de 19/06/1950, por meio de 

matéria escrita pelo enviado especial, Fernando Marinho, da Agência Nacional de 

Notícias, subordinada à presidência da República. 

É importante destacar o momento oportuno para a visita do Presidente Dutra 

ao Norte de Minas, o final do seu mandato com eleições próximas. Como já descrito, 

Gláucio Soares (1995) destaca o papel da união dos estados em torno da junção de 

votos para presidente. A visita de Dutra com a inauguração, mesmo que simbólica, 

de obras no Vale visa a uma propaganda do seu governo que aglutina forças das 

cidades ribeirinhas e ainda de políticos ligados ao estado de Goiás que marcam 

presença nos eventos com a participação do presidente. 

Especificando os acontecimentos gerados em torno da presença do 

Presidente em Januária, o jornal Gazeta do Norte, edição de 16 de julho de 1950, 

aponta o comparecimento de diversos representantes de outras cidades da região, 

incluindo São Francisco/MG81 e correligionários locais do PSD. Segundo consta o 

Jornal, três dias antes da referida visita, o prefeito de Januária, Mário Lisboa, fez 

sobrevoar aviões pela região espalhando a notícia e convocando a todos. Em 

Pirapora, estavam também presentes na recepção o engenheiro Jerônimo Coimbra 

Bueno, governador do Estado de Goiás e dez prefeitos goianos82. 

Foram supervisionadas pelo presidente Dutra as obras do cais e do hospital 

regional de Januária. O ponto central das discussões e pedidos em meio aos 

discursos, na recepção, girava em torno da construção da hidrelétrica de Pandeiros. 

“Em todos os discursos, em todas as palestras, era para Pandeiros que convergiam 

a atenção e todos ficaram convencidos que sem Pandeiros Januária não seria 

compreendida” (GAZETA DO NORTE, 1950, p. 3). Os estudos relativos a Pandeiros 

já haviam sido iniciados em um acordo entre a CVSF e o governo de Minas, os 

apelos da elite local eram para que se iniciassem as obras. 

 

 
81 O periódico “A Noite”, 19/06/1950, cita como um dos presentes que obteve a oportunidade de falar 

como representante o Sr Geraldo Ribas, advogado e político de São Francisco/MG. 
82 Tendo em vista a extensão dos trilhos da Central do Brasil até Formosa/GO, projeto inserido ao 

Plano SALTE. 
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Figura 4-Foto do Presidente Dutra em Bocaiúva/MG, 18/06/1950 

 
Fonte: Arquivo pessoal de José Henrique Brandão (Juca Brandão) 

 

A foto anterior (figura 4) foi tirada durante a visita de Dutra à Bocaiúva, em 18 

de junho de 1950, estando presentes, em primeiro plano, da esquerda para direita: 

José Maria Alkmin, padre Chico, presidente Dutra e Milton Campos então 

governador de Minas Gerais. Após passar por Januária e Pirapora, o Presidente 

esteve em Bocaiúva/MG para inaugurar as obras do hospital da cidade, as 

reportagens nos jornais Gazeta do Norte e A Noite pouco se referem sobre a 

passagem presidencial pela cidade. O presidente Dutra também inaugurou o 

hospital de Pirapora, o primeiro dos seis previstos pela CVSF para a região (além de 

Pirapora, outras cidades como Manga, São Francisco, Januária, Montes Claros e 

Bocaiúva teriam hospital). 

Nas cidades visitadas, além da rede de hospitais regionais, ação do Serviço 

Nacional de Malária e construção de cais, melhoramentos nos campos de pouso e 

rede telegráfica, a CVSF já havia iniciado, em cooperação com o governo mineiro, a 

construção da estrada entre Januária e Montes Claros.  

O presidente Dutra era considerado como o benfeitor do São Francisco, 

foram-lhe designadas diversas homenagens, incluindo exposição do seu busto na 

praça principal de Pirapora. As faixas de boas-vindas nas cidades visitadas 

constavam “Pirapora saúda o benfeitor do São Francisco”, “Januária saúda o seu 

benfeitor e redentor do São Francisco”. Mesmo anos depois, em 1969, São 

Francisco/MG confere a Dutra o título de cidadão honorário da cidade (SF, 1969). 

Após o mandato de Dutra à frente da presidência da República, a CVSF 

passa por uma nova fase no Congresso Nacional para aprovação do Plano Geral e 

do seu programa de obras do primeiro quinquênio. A tramitação no Congresso 
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terminou apenas em 13 de setembro de 1955, com a promulgação da Lei nº 2.599. 

 

 

2.5 O PLANO GERAL DA CVSF EM RELAÇÃO COM SEGUNDO GOVERNO 

VARGAS (1951-1954) 

 

A CVSF estava diretamente ligada ao presidente da República, cabendo a 

esse último nomear os diretores. A diretoria da CVSF nomeada por Dutra, composta 

por Oscar Espínola Guedes, Paulo Peltier de Queiroz e Lucas Lopes, enviou 

cartas83, em 1º de fevereiro de 1951, ao então presidente Getúlio Vargas, colocando 

à disposição os cargos que ocupavam na Comissão do Vale do São Francisco. O 

presidente Getúlio Vargas (1951-1954), no entanto, manteve os diretores da CVSF 

designados no governo de Dutra. Em mensagem sob nº 377-A apresentada à 

Sessão da Câmara de 1951, Vargas anuncia: 

 
O desenvolvimento do Vale do São Francisco sempre foi das minhas 
preocupações mais constantes. Na minha gestão anterior, foi iniciado um 
programa de trabalhos, tendo a grande artéria fluvial merecido tratamento 
especial, principalmente durante o período da segunda grande guerra 
mundial [...] A conclusão daqueles trabalhos foi retardada pela perturbadora 
associação, no chamado Plano de Emergência, de numerosos outros 
empreendimentos diversos [...] Cabe-me, agora, no atual período 
governamental, iniciar as obras definitivas para o aproveitamento 
econômico do Vale do São Francisco previstas no Plano Geral já em poder 
do Congresso Nacional (BRASIL, 1963b, p. 400-401). 

 
Vargas quando chegou ao poder novamente em 1951, considerou a CVSF 

uma cópia conjunta dos planos iniciados durante seu governo anterior (1930-1945), 

começando pelo DNOCS, passando pelo Núcleo Agroindustrial em Itaparica e o 

Plano Fluvial de 1944, chegando à Companhia Hidrelétrica do São Francisco-

CHESF, objeto de estudos em sua gestão de 1945. 

De acordo com Vargas, a coordenação de ações entre os trabalhos já 

iniciados em outros órgãos administrativos e a CVSF causavam tumulto. Vargas 

reajustou o programa do Plano Geral elaborado pela Comissão e enviado por Dutra 

ao Congresso em 1950 e o reenviou em 1951. 

Embora o programa referente ao primeiro quinquênio do Plano Geral já 

 
83Documentos disponíveis no CPDOC FGV pelo endereço eletrônico. Disponível em: 

https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CorrespGV4&pasta=GV%20c%201951.0
2.01/4&pagfis=625 acesso em 12/11/2020. 

https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CorrespGV4&pasta=GV%20c%201951.02.01/4&pagfis=625
https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CorrespGV4&pasta=GV%20c%201951.02.01/4&pagfis=625
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estivesse concluído e enviado ao Congresso Nacional em dezembro de 1950, 

Vargas fez modificações ao programa determinando e orientando o orçamento para 

estudo e obras da CVSF. Em mensagem ao Congresso, em novembro de 1951, 

Vargas solicitou que fosse substituído o programa enviado pelo governo anterior. 

Muitas obras do Plano foram reduzidas, retiradas, acrescentadas e especificadas 

pelo presidente. Permaneceu o Plano articulado às atividades da CHESF e do 

DNOCS, estabelecendo diversos convênios com Ministérios, estados e municípios. 

No que se refere ao programa de obras destinadas a São Francisco/MG foi 

especificado, entre as rodovias de acesso ao Vale, a estrada de ligação São 

Francisco/MG - Brasília/MG - Coração de Jesus/MG, além de incluir a cidade de São 

Francisco/MG nos planos de urbanização do Vale, sendo essa retirada desse item e 

posteriormente inclusa no programa de abastecimento de água. 

As perspectivas econômicas do governo Vargas (1951-1954), apresentavam 

medidas para incentivar o desenvolvimento econômico, com ênfase na indústria, 

como destaca Boris Fausto (1995), em 1952 fundou o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE).  

Vianna (2014) destaca que no cenário internacional, após a posse de Truman 

em 1949, demonstrava-se um favorecimento ao financiamento de programas de 

desenvolvimento do “Terceiro Mundo”, com destaque para compartilhamento do 

conhecimento técnico norte-americano e financiamentos através do Banco de 

Exportação e Importação (Eximbank) e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (Banco Mundial), aspectos reforçados em 1950, com a formação 

da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), com propósitos semelhantes e 

membros remanescentes da Missão Abbink.  

O cenário de favorecimento das relações dos Estados Unidos com o Brasil 

muda diante da vitória, no governo americano, do general Eisenhower, nas eleições 

de fins de 1952, como informa Vianna (2014). Depois disso, acaba-se com os 

financiamentos oferecidos pelos Banco Mundial e Eximbank e o fim da CMBEU, 

ocasionando dificuldades no plano do governo Vargas. 
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Figura 5-Programa do Plano Geral enviado por Vargas ao Congresso em 
1951

Fonte: Separata da revista Presença, sem data, Biblioteca Brasiliana da USP, arquivo JHR-S414. 

A Revista Presença publicou separata sobre o Plano de Recuperação do Vale 
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do São Francisco84, apresentando aos seus leitores o programa de obras enviado ao 

Congresso por Vargas em 1951 (figura 5). É necessário relatar que esse programa 

obteve muitas transformações. O cronograma revisado por Vargas foi amplamente 

debatido e recebeu modificações e implementos através de emendas na Câmara e 

no Senado. Apesar do quadro aqui apresentado (figura 5) apresentar um valor total 

de despesa de 280.400.000,00 de cruzeiros, o valor total de despesas fechado em 

1955 saltou para 1. 475.310.000,00. 

Com relação a São Francisco/MG, observa-se que o município é citado nos 

itens 7 e 9 referentes a rodovias de acesso e urbanização, outros pontos interferem 

na dinâmica de seu espaço com ações relacionadas ao rio São Francisco ou mesmo 

políticas ligadas à hidrelétrica de Pandeiros e ao hospital regional. 

 

Figura 6- Quadro dos primeiros itens do quadro orçamentário do Plano Geral, Lei 2.599/1955 

 
Fonte: Plano de Valorização Econômica do Vale do São Francisco, V. III (BRASIL, 1963c) 

 
 

Nas figuras 5 e 6, a título de exemplo das modificações feitas ao cronograma, 

observa-se a diferença nas disposições dos primeiros itens em parte do orçamento 

 
84 Reportagem extraída de publicação do periódico “O Observador Econômico e Financeiro” em sua 
edição de novembro de 1952. n.º 202, fazendo parte de uma série de 3 folhetos sobre o assunto. 
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aprovado em 1955. Sob a Lei nº 2.599, o Plano Geral, com o programa do primeiro 

quinquênio, foi aprovado somente em 13 de setembro de 1955, assinado pelo então 

presidente do Brasil, Café Filho. 

No quadro final de obras do Plano Geral que beneficiam diretamente São 

Francisco/MG consta entre o programa do primeiro quinquênio (1951-1955): a) usina 

hidrelétrica de Pandeiros e linhas de transmissão para Januária, São Francisco/MG, 

São Romão/MG e Manga/MG; b) projeto e construção da rodovia de acesso entre 

Coração de Jesus- Brasília -São Francisco -Serra das Araras- Sítio de Abadia; c) 

estudo, projetos e execução de obras e instalações no campo de pouso de São 

Francisco/MG; d) sistema de abastecimento de água, obras de captação, adução, 

tratamento e distribuição, em convênio entre a Comissão e a Prefeitura Municipal.  

As mensagens de Vargas direcionadas ao Congresso relacionadas à 

prestação de contas, em 1951 e 1952, se resumem em ações ligadas a estudos e 

programas já iniciados em anos anteriores e elaboração de planos e estudos 

referentes a projetos posteriores em convênios, nenhuma obra foi iniciada. 

Entre os problemas econômicos do governo Vargas, Fausto (1995) destaca 

inflação, aumento dos gastos públicos e endividamento do governo com aumento de 

importações após início da Guerra da Coréia e déficits nas receitas. A mudança na 

política econômica dos Estados Unidos, diante da eleição do seu novo presidente 

em 1952, limita as opções do Brasil de obter créditos para obras de infraestrutura e 

para cobrir déficits em pagamentos. Portanto, durante a supervisão de Vargas não 

houve execuções concretas relativas ao Plano Geral elaborado pela CVSF, 

restringindo-se à ações de planejamento com amplas discussões com o Congresso. 

 

 

2.6 PRIORIDADES DO GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHEK (1956-1960) 

DENTRO DO PLANO GERAL 

 

O fim do Plano de Emergência em 1950 e a transição para o Plano Geral em 

1951, marca o início dos trâmites para aprovação do Plano Geral e o orçamento 

para o primeiro quinquênio, prolongando-se as discussões por cinco anos, assim o 

programa planejado para esses anos obtiveram ações efetivas ou começaram a ser 

realizados apenas após sua aprovação em 1955, ano que Juscelino Kubitschek foi 

eleito presidente do Brasil. 
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É necessário um aporte histórico sobre a trajetória de Juscelino Kubitschek 

até a Presidência, nascido no berço de tradição política do Brasil, estado de Minas 

Gerais, seguiu formando coligações e galgando cargos cada vez mais importantes 

na escala do poder político, foi deputado federal (1934-1937), interventor de Belo 

Horizonte (1940-1945), deputado constituinte em 1946, e governador de Minas 

Gerais (1950-1954). 

Segundo Simões (2000), uma das etapas que impulsionou Juscelino aos 

níveis superiores de poder foi sua atuação enquanto secretário da interventoria de 

Minas Gerais em 1933, cargo que lhe conferiu conhecimento sobre as manobras e 

intervenções políticas e lhe permitiu intimidade com chefes dos poderes locais. 

O governo de Juscelino Kubitschek (1951-1955) em Minas Gerais, segundo 

Barbosa (2017), ajustou-se ao "Binômio Energia e Transportes”, no qual o 

desenvolvimento era sinônimo de industrialização, algo pautado basicamente ao 

espaço urbano. Barbosa (2017) afirma que a administração de JK apostava na 

produção de energia elétrica como meio de atrair indústrias; previa estradas para 

que integrassem o país, passando por Minas, facilitando a circulação da produção. A 

partir desse governo obtiveram destaque o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Minas Gerais (DER) e a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), criada 

em 1952. 

Segundo Dulci (1999) Juscelino estendeu a política adotada por ele enquanto 

governador em Minas para o nível federal. Assim, as ações do Plano Geral ligadas à 

energia elétrica e transporte, obtiveram maior atenção do governo JK à frente da 

presidência da República. Aceleraram-se as obras para construção da hidrelétrica 

de Três Marias. Juscelino Kubitschek em mensagem ao Congresso Nacional, 1956: 

 

Seria preferível que a Comissão tivesse a seu cargo, apenas, os objetivos 
de alta prioridade ou as metas preferenciais da recuperação do Vale. 
Diversas atividades continuariam sob a direção dos órgãos especializados 
da administração federal, operando-se uma simplificação das 
responsabilidades da CVSF [...] resolveu-se concentrar esforços no 
conjunto relativo ao sistema do Rio das Velhas e da barragem denominada 
de Três Marias, a ser construída nas proximidades do rio Borrachudo. Essa 
barragem será a maior obra da Comissão [...] A construção de pequenas 
usinas em regiões do Vale onde não será possível, por motivos técnicos, o 
suprimento das grandes centrais, como Três Marias, foi objeto dos cuidados 
especiais da Comissão. Dessa forma, vem construindo a usina hidrelétrica 
de Pandeiros, com capacidade de 6.000 c.v., para fornecimento de energia 
elétrica aos municípios de Januária a São Francisco, em Minas Gerais. 
Todo o equipamento, importado da Alemanha, já se encontra no local. 
(BRASIL, 1963b, p. 245-246). 
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A CVSF sob comando de JK privilegia pontos do Plano Geral alinhados ao 

seu plano de governo, direciona as atividades da CVSF ao que considera objetivos 

de alta prioridade, entre eles, claramente aparece a energia elétrica ao concentrar 

esforços na construção de Três Marias, “a maior obra da Comissão”. A conclusão da 

hidrelétrica de Pandeiros estava dentro dessas prioridades, além de ser uma obra 

em estudo desde o Plano de Emergência. 

A simplificação das responsabilidades da CVSF, no governo JK, designando 

as atividades atribuídas a ela para outros órgãos federais, explica o fato, além dos 

convênios, da maioria dos documentos encontrados relativos a obras planejadas 

pela CVSF em São Francisco/MG está ligado a outros órgãos. Estando a CVSF na 

base de financiamento da União não poderia ser totalmente desligada dos projetos, 

tendo em vista que parte da verba prevista advinha do seu recém aprovado Plano 

Geral e acordos que deveriam ser respeitados e mantidos. 

O governo federal de JK incorporou o ideal desenvolvimentista que vinha se 

formando desde a década de 1940. Seu programa de ação resumido no Plano de 

Metas condensava influências da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e da Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (CEPAL). 

Segundo Leopoldi (2002), o governo de Juscelino Kubitschek obteve êxito ao 

consolidar uma base política no Congresso, sabendo negociar e conduzir interesses 

enquanto conduzia seu Plano de Metas e mantinha organizado seu quadro técnico, 

conseguindo consolidar a infraestrutura energética, de transportes e insumos 

básicos no país, também na implantação de novos setores da indústria pesada, 

contudo enfrentava problemas no comércio exterior e política cambial com 

dificuldades ainda no balanço de pagamentos internos. 

No programa do Plano Geral, da CVSF, do segundo quinquênio (1955-1960), 

priorizava-se o término das obras programadas no primeiro quinquênio e agilidade 

na execução dos empreendimentos da CVSF, principalmente a hidrelétrica de Três 

Marias. Essa obra buscava entre seus objetivos, além da produção de energia 

hidrelétrica, controle de enchentes, irrigação e melhoria das condições de 

navegabilidade do São Francisco. 

Mesmo após a construção da hidrelétrica de Três Marias ocorreram várias 

enchentes (incomuns) no rio São Francisco, a maior delas, em 1979. Esses fatos 

desencadearam questionamentos a respeito da efetividade das barragens em conter 
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as enchentes. Para investigar as causas das enchentes de 1979, 1980 e 1981 foi 

instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), denominada CPI das 

Cheias em 1982  

O relatório da CPI das Cheias de 1982 aponta que enchentes de 1979, 1980, 

198, que provocaram prejuízos incomuns aos ribeirinhos, foram causadas pelas 

falhas na administração das barragens de Sobradinho e Três Marias. Segundo o 

relator, as represas foram construídas sob o imediatismo de produzir energia 

elétrica, negligenciando a contenção das cheias. Segundo a CPI, o Plano Geral para 

o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, a partir do segundo 

quinquênio (1955-1960), foi sendo “desfigurado, desvirtuado e relegado ao 

abandono” (BRAISIL, 1983, p. 79),  

O programa do segundo quinquênio do Plano Geral da CVSF atendia aos 

setores de energia, saneamento básico, assistência médico-sanitária, aéreo e 

transportes rodoviário, mas com ênfase na construção de rodovias. O governo 

federal de Juscelino Kubitschek priorizava “as grandes obras”, sendo o Plano 

visualizado em caráter geral, assim não especificava a maioria das obras locais. 

Segundo Dulci (1999), a política de Juscelino Kubitschek era mais ligada ao 

espaço urbano. No tocante ao Polígono das Secas, o autor destaca o apoio à 

industrialização do centro-sul pelas elites agrárias com a condição de permanência 

das estruturas de produção e de poder existentes na região. “O traço comum que 

une a todos era a percepção do campo como seu domínio privativo. Para assegurá-

lo, a função estatal de manutenção da ordem era determinante” (DULCI, 1999, p. 

123). Ainda segundo o autor, o Estado como provedor dos serviços judiciários e 

policiais deveria proteger o direito irrestrito à propriedade privada. 

No programa de 1956-1960 do Plano Geral se sugeria a subordinação da 

CVSF à Superintendência do desenvolvimento do Nordeste (Sudene), esta última 

criada em 1959, Lei 3,692, por Juscelino Kubitschek, com o objetivo de coordenar e 

desenvolver a região Nordeste. O Norte de Minas foi incorporado à região atendida 

pela Sudene, efetivamente em 1963, marco final desta pesquisa, tendo em vista que 

a partir desse momento começa uma nova fase na história da região que inclui São 

Francisco/MG. 

É importante considerar o governo de Juscelino como sendo o momento em 

que o termo desenvolvimentismo se incorpora, as políticas em torno da 

industrialização se aceleram e sobrepõem-se a outras questões sociais, sendo 
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nesse momento mais efetiva a participação de empresas privadas em investimentos 

públicos como as hidrelétricas. 

Considera-se, a partir do relatório da CPI das Cheias de 1982, que a 

execução dos projetos até então constantes no Plano como sendo de 

responsabilidade do Governo Federal, sob coordenação da CVSF, passados para 

serem efetivados por empresas privadas, levaram a conflitos em torno de questões 

como posse de terra e controle das águas.  

O primeiro planejamento em torno de políticas para o desenvolvimento do 

Vale do São Francisco, constante no Plano da CVSF, iniciou um processo de 

ocupação do Vale por empresas e desencadearam posteriormente uma série 

histórica de questões ligadas às atividades inicialmente previstas pela CVSF, entre 

elas dissidências no processo de colonização, como por exemplo, os conflitos em 

torno do projeto Jaíba relatados por Moura (2014), a expulsão de ribeirinhos de 

terras para construção de barragens, ou a posterior posse de terras por empresas 

ditas como responsáveis pelo plano de reflorestamento como consta no relatório da 

CPI das Cheias de 1982 (BRASIL, 1983), desencadeando conflitos em torno da 

posse de terra com violência e grilagem de terras, muitas supervalorizadas pela 

política de irrigação 

Como observado no relatório da CPI das Cheias (BRASIL, 1983), o Plano 

Geral passa a ser desvirtuado como forma de favorecer as necessidades 

consideradas imediatas, desconsiderando o planejamento a longo prazo. O relatório 

ainda aponta a parte mineira como mais favorecida, embora sem grandes 

transformações, pelo momento em que o Plano estava ativo no seu propósito inicial.  

Maria Vitória Benevides (2002) aponta que o imediatismo das políticas 

econômicas do governo JK desencadeava uma sensação de desenvolvimento 

concreto para as diferentes classes, com resultados imediatos como empregos e 

serviços básicos, mas ao mesmo tempo relegava ao futuro consequências, como 

descapitalização rural, inchaço urbano, desemprego, inflação, dívida externa e 

desequilíbrio nas finanças, gerando uma crise de grandes proporções. 

O imediatismo das políticas econômicas do governo JK, descrito por 

Benevides (2002), pode ser o que chegou a São Francisco/MG com as políticas 

implementadas e desenvolvidas pela CVSF, a sensação de desenvolvimento se faz 

presente em 1959 com a chegada da eletricidade, principalmente para as classes 

mais favorecidas que tinham o poder de pagar por ela, assim como os serviços 
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básicos, como saúde e educação. Ao mesmo tempo, as consequências, como 

descapitalização rural, inchaço urbano, desemprego, inflação, relegava ao futuro 

carências regionais que repercutiu no fluxo migratório para cidades maiores, onde o 

capital de fato foi investido nas grandes indústrias. 

 

A mudança teórica refletiu na forma e no conteúdo da discussão do regional 
desta época. O papel da água, antes, sob influência do modelo norte-
americano, evidenciava-se a partir da bacia hidrográfica como escala de 
planejamento, já com a atuação da CEPAL e da Superintendência para o 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), as discussões, que partiam das 
causas e efeitos das disparidades inter-regionais no Brasil, redirecionaram a 
uma proposição setorial da água, fortemente pautada pelas propostas de 
industrialização e pelas cidades como polos de desenvolvimento (TSUTSUI; 
EMPINOTTI, 2021, p. 125). 

 

Segundo Diniz (2009) Celso Furtado, influenciado pelas ideias do órgão do 

qual fazia parte, a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), criada pela 

Organização das Nações Unidas em 1948, argumentava a industrialização 

autônoma e fortalecida da burguesia regional como meio de desenvolver o Nordeste, 

que na concepção do mesmo era dependente das regiões Centro-sul do país como 

os países da América Latina era dos produtos industrializados dos países 

“desenvolvidos”. 

Nos anos posteriores ao governo de JK, entre 1961 e 1964, o Brasil viveu um 

período muito conturbado da sua história política, não obstante a econômica obteve 

o descontrole da inflação e outras variáveis, segundo Mesquita (2014). Ainda 

segundo o autor, se iniciou o movimento em torno da política externa independente, 

embora com limitação das medidas econômicas, as renegociações com os credores 

norte-americanos proporcionaram um auxílio.  

Em todos os governos acompanhados durante o estudo das ações da CVSF 

se identifica o descrito por Leopoldi (2002) de que o Estado não é um bloco 

monolítico, está sempre permeado de interesses contraditórios e complementares, 

formado com alianças e conflitos. Sendo nítida a dependência do Brasil em relação 

às diretrizes da política econômica dos EUA. 
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3 AÇÕES: O QUE SE MATERIALIZA EM PRÁTICA DA CVSF EM SÃO 

FRANCISCO/MG 

 

Relembrando o cenário anterior à formulação da Comissão do Vale do São 

Francisco, como já exposto, a Segunda Guerra Mundial levou a transferência do 

transporte de cabotagem do litoral para o rio São Francisco. Assim, ainda no Estado 

Novo (governo de Vargas), o Rio foi alvo de políticas para melhorar o transporte 

fluvial. Quando a Constituição de 1946 foi formulada, os constituintes aprovaram a 

destinação de verbas para um novo plano direcionado ao desenvolvimento do Vale 

do São Francisco, a CVSF foi formada para executar as políticas relativas a esse 

plano e inicialmente, através das chamadas obras emergenciais, previu entre outras 

ações o prosseguimento ao que havia sido iniciado no governo Vargas. 

O que de fato foi realizado pela Comissão do Vale do São Francisco no chão 

do município de São Francisco/MG? Depois de entender o formato de organização 

da Comissão e de acompanhar o movimento dos agentes políticos em torno da 

mesma, têm-se indícios das conquistas dentro da Comissão direcionadas a, e 

executadas em São Francisco/MG.  

 

 

3.1 O PLANO EMERGENCIAL SOB O SOLO DE SÃO FRANCISCO/MG 

 

A primeira obra destinada a São Francisco/MG, dentro do Plano Emergencial, 

foi a construção do cais no porto onde se embarcavam e desembarcavam pessoas e 

mercadorias. Braz (1977) afirma que o local, antes dessa construção, tratava-se de 

um barranco íngreme, que nas estações chuvosas se tornava escorregadio e 

lamacento. 

O cais natural, em parte do seu trecho, também possui grande quantidade de 

rochas. As pedras desse ponto de entrada para a cidade são referência em sua 

história, estando presente no nome da localidade em diversos momentos. São 

Francisco/MG foi fundada por Domingos do Prado e Oliveira como Fazenda Pedras 

de Cima, sendo posteriormente chamada de Pedras dos Angicos e depois São 

Francisco das Pedras. Fato que também foram retiradas do cais as pedras utilizadas 

na construção que melhorou a acessibilidade portuária, garantindo maior segurança 

na transição pelo local, nos embarques e desembarques. 
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Figura 7- - Foto Igreja Matriz de São José e Cruzeiro-São Francisco/MG, 1927 

 
Fonte: acervo.bndigital.bn.br85 

 

Figura 8- Foto da Construção do cais de São Francisco/MG- S/D 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Carlos Cunha 

 

 
85 http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon669842/icon669842.jpg 
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Figura 9- Foto da Estrutura do cais de São Francisco/MG, década de 1960 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Carlos Cunha 

 

 

Nas fotos anteriores é possível ver as pedras do cais natural (figura 7), o 

início das obras do cais (figura 8) e na figura 9, a obra do cais concluída. É visível a 

utilização de cimento na construção das bases e pilares, chegou a se sugerir dentro 

da Comissão Especial a instalação no Vale de uma fábrica desse material devido à 

falta dele na região. 

São relatados, nas sessões da Câmara de Deputados, os problemas para se 

manter algumas obras de cais nos portos de outras cidades, devido à fragilidade de 

algumas estruturas, principalmente em decorrência das cheias do rio. O cais de 

Januária/MG chegou a cair quando uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

avaliar as ações da CVSF chegava à cidade, segundo denúncia do deputado 

Francisco Macedo em sessão da Câmara em 28 de maio de 1952. 

Nessa perspectiva, é importante relatar a infraestrutura que existia no estado 

de Minas Gerais no apoio às obras da CVSF. O desenvolvimento da zona industrial 

de Contagem em Belo Horizonte parece ter influenciado positivamente nas obras da 

CVSF. É perceptível a demora para conclusão das obras do Plano de Emergência 

da Comissão na cidade de São Francisco/MG, enquanto as obras relativas ao Plano 

Geral se desenrolam com maior facilidade em comparação com as primeiras. A 

instalação de indústrias na zona de Belo Horizonte diminuiu o tempo de transporte 

de material, embora as condições das estradas ainda fossem péssimas. 

A mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte veio a 

repercutir nas zonas próximas a partir da década de 1950. Como destaca Dulci 

(1999), em condições mais favoráveis durante o governo federal, Juscelino 
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Kubitschek desenvolveu no estado de Minas Gerais a indústria de cimento, sendo 

que em 1947 havia somente duas fábricas, posteriormente chegando a sete em 

1962. 

Em contrapartida é necessário pontuar a consistência do cimento com 

amianto, este último minério utilizado em sua fabricação, altamente prejudicial à 

saúde e nocivo à vida das pessoas e ambientes expostos a ele. A empresa Eternit 

do Brasil Cimento Amianto S. A.86, a partir do seu escritório de distribuição situado 

em Belo Horizonte, foi a principal fornecedora do produto e derivados para as obras 

realizadas no município de São Francisco/MG. 

Outra importante ação realizada dentro do Plano de Emergência que atendeu 

a São Francisco/MG foi a construção do hospital da cidade, embora a primeira fase 

desse empreendimento tratasse apenas da construção do prédio, esse foi um 

relevante passo para o acesso da população a serviços básicos de saúde. Como 

relata Wirth (1982), em 1950 a expectativa de vida do mineiro ficava entre as mais 

baixas do país. Inicialmente a população ainda estava ligada às práticas de cura 

popular tradicionais, sendo o hospital a última opção a ser procurada, o que se 

percebe na análise das reportagens do jornal local, o SF, da década de 1960. 

Quanto à eletricidade, o estado de Minas Gerais, de acordo com Brás (1977) 

pelo Decreto 5.073, de 27 de dezembro de 1939, recebeu a concessão para 

exploração da cachoeira de Pandeiros87, município de Januária/Norte de Minas 

Gerais, mas concedeu de volta o direito de exploração e implantação da hidrelétrica 

à União no final da década de 1940. Foram refeitos acordos entre a União e o 

Estado por meio da CVSF e reiniciados os estudos, dentro do Plano de Emergência, 

para instalação de hidrelétrica em Pandeiros. 

A partir da promulgação do Código de Águas, Decreto 24.643 de 

 
86 Em 1901, o austríaco Ludwig Hatschek, inventor da fibra de cimento obteve a patente de um 

processo de produção, baseado na fabricação de papel, usando uma pasta de fluido de fibras de 
amianto e cimento para produzir um produto que ele chamou de Eternit, Latim “aeternitas”, devido às 
suas propriedades de durabilidade e resistência, que presumivelmente podia durar eternamente. Este 
material seria mais geralmente conhecido como cimento de amianto (ALLEN, 2012). No Brasil, a 
primeira fábrica foi inaugurada em Osasco/SP em 1941 e no Rio de Janeiro em 1949, com escritórios 
de distribuição em outras regiões.  
87 A bacia hidrográfica do rio Pandeiros está localizada na região Norte de Minas Gerais, com 
extensão aproximada de 145 km, integra a bacia do rio São Francisco, envolvendo os municípios de 
Januária, Bonito de Minas e Cônego Marinho. Foi transformada em Área de Proteção Ambiental, Lei 
11.901/1995 pela sua importância ecológica para a manutenção do ecossistema da região, o cerrado 
e para o rio São Francisco (BETHONICO, 2009).  
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10/07/193488, como destaca Tsutsui e Empinotti (2021), a propriedade da terra não 

garantia a particularidade das águas, sendo essas consideradas públicas sobre o 

regimento da União, estados ou municípios. Desde então as quedas d’água com 

potencial hidrelétrico passaram a ser patrimônio da nação, sendo necessária a 

autorização do Governo Federal para sua exploração. 

Segundo Braz (1977), o deputado Vasconcelos Costa89-PSD apresentou 

emenda ao orçamento da República conseguindo verba da Comissão de Finanças 

da Câmara dos Deputados para estudos definitivos e levantamento do projeto da 

Usina de Pandeiros. Empreendimento esse também de interesse do município de 

São Francisco/MG, uma vez que a obra permitiria a concessão de energia elétrica 

para a cidade. De fato, a verba destinada para o início deste projeto consta no 

orçamento de 1949 do Plano Emergencial, formulado pela Comissão Especial. 

 

Acrescente-se onde convier: Para as obras da Cachoeira dos Pandeiros, no 
município de Januária (MG), Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). 
Justificação As obras da Cachoeira dos Pandeiros já foram iniciadas. Delas 
dependerá o ressurgimento econômico de uma grande região econômica, 
que tem por sede o município de Januária. A conclusão, o mais rápido 
possível dêsses serviços, é do maior interêsse regional. Sala das Sessões, 
6 de junho de 1953. -Vasconcelos Costa (BRASIL, 1963c, p.197). 

Aliado ao Norte de Minas no Congresso, o deputado Vasconcelos Costa 

implementou diversas emendas direcionadas à região, uma das mais importantes se 

refere ao hospital regional de Montes Claros. Como visto acima, o deputado 

Vasconcelos também contribuiu para a obra de Pandeiros, embora Braz (1977) se 

refira a Alkmin como ponte entre o presidente Dutra e os prefeitos ribeirinhos, 

principalmente o de Januária, Mário Lisboa, na busca pelo empreendimento. Os dois 

deputados parecem agir em conjunto para angariar aquela obra para a região. 

Segundo Braz (1977, p. 227), “os estudos a cargo da Servix Engenharia S/A, 

foram realizados ainda a tempo de obter a inclusão da usina de Pandeiros no Plano 

 
88 Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-
1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html  
89 José Antônio de Vasconcelos Costa nasceu em Sete Lagoas (MG) no dia 4 de janeiro de 1916, 
filho do fazendeiro. Seu irmão, Emílio de Vasconcelos Costa, foi prefeito de Sete Lagoas e deputado 
estadual em Minas entre 1947 e 1957. Estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Minas 
Gerais (UMG). Em 1937, foi nomeado prefeito de Pouso Alto (MG), em 1941, foi indicado prefeito de 
Pouso Alegre (MG), além de oficial-de-gabinete e assistente do ministro da Fazenda, Artur de Sousa 
Costa. Em 1943, assumiu a prefeitura de Uberlândia (MG). No pleito suplementar de janeiro de 1947, 
foi eleito deputado federal pelo estado de Minas pela legenda do Partido Social Democrático (PSD). 
Em outubro de 1950, foi reeleito pela legenda do PSD, mas transferiu-se para o Partido Social 
Progressista (PSP) (DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO, CPDOC FGV). 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24643-10-julho-1934-498122-publicacaooriginal-1-pe.html
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Geral das Obras do São Francisco, que seria enviado ao Congresso pelo Presidente 

Dutra”. Embora Braz (1977) relate que entre um dos fatores que contribuíram para a 

construção da usina está a ascensão de Juscelino Kubitschek à presidência da 

República (1956-1960), ao final do governo Dutra a obra já estava aprovada.  

Um outro fator citado por Braz (1977) como importante para atuação da CVSF 

em São Francisco/MG foi a nomeação de um são franciscano, Heráclito Cunha 

Ortiga90, engenheiro e arquiteto, para a chefia do 2º Distrito de Estudos e Obras da 

Comissão do Vale do São Francisco em Pirapora/MG, responsável pela região 

mineira do Médio São Francisco, o que se confirma nas fontes referentes a 

prefeitura municipal de São Francisco/MG. De acordo com Camelo Filho- Zuza 

(2008), a usina de Pandeiros teve suas obras iniciadas em 1956 e término em 1958 

com 410 KW de potência. 

 
O aparecimento de uma tecnocracia pública e a industrialização 
modificaram completamente as regras da interação pessoal no interior do 
jogo político. A simplicidade e a sagacidade rude que eram qualidades 
apreciadas na política estadual da República Velha foram sendo 
substituídas por outras, que passaram a ser mais importantes, como um 
certo conhecimento técnico que permite a apresentação de projetos as 
fontes de recursos (SOARES, 1973, p. 142). 
 

Uma das dificuldades enfrentadas pela administração municipal de São 

Francisco/MG em relação à hidrelétrica de Pandeiros pode ter sido em relação aos 

aspectos técnicos exigidos em seu projeto dentro da CVSF, sendo conveniente a 

conexão de forças na busca de recursos e adaptação às normas exigidas pela 

tecnocracia. A nomeação de Heráclito, engenheiro com aprimorado conhecimento 

técnico e ainda natural de São Francisco/MG, com estreitas relações no município, 

foi uma base importante na ligação dos políticos locais com a CVSF. 

Para alcançar seus objetivos, vencer a concorrência junto ao governo federal, 

os municípios ribeirinhos, ligados ao projeto da hidrelétrica de Pandeiros, uniram-se 

para posteriormente lidar com os anseios individuais, pois como destaca Soares 

(1973), o êxito, prestígio e fonte de poder local estavam ligados à habilidade política 

 
90 A CVSF tinha duas diretorias técnica (Estudos e Obras; Produção e Assistência), cada uma com 

cinco distritos ao longo do Vale do São Francisco, os chefes desses distritos representavam a 
Comissão diante dos governos dos estados e municípios. Diretamente subordinados ao diretor-
superintendente, cabia aos chefes de distritos, entre outros, exercer, de um modo geral, funções de 
direção, fiscalização e contrôle, nos limites de suas jurisdições e em relação aos serviços que lhes 
forem cometidos; fiscalizar a escrituração e o ponto do pessoal; requisitar o material necessário aos 
serviços a seu cargo; arrolar todos os bens sob sua responsabilidade, pertencentes à Comissão, 
organizando os quadros respectivos; assistir os pagamentos do pessoal e atestá-los. 
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de canalizar recursos para o município. 

Como já relatado, após uma viagem do presidente Dutra à parte baixa do 

Vale do rio São Francisco, em 1947, importante para concretizar a instalação da 

hidrelétrica de Paulo Afonso, foi sugerida a ida do mesmo à zona mineira do Vale, 

na região do Médio São Francisco. A passagem do chefe máximo da nação ao Norte 

de Minas também foi significativa na implantação da usina hidrelétrica de Pandeiros, 

em Januária.  

 

A construção da usina, entretanto, não se faria apenas com planos, mas 

com recursos financeiros e as nossas dificuldades nesse sentido eram 
imensas, de vez que precisávamos ainda de recursos para as obras 
portuárias, campos de pouso, hospitais, linhas telegráficas, estradas e etc. 
Lá na Comissão Parlamentar eram travadas tremenda disputas, entre 
deputados e prefeitos dos estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e 
Sergipe, todos no mesmo patriótico afã de conseguir verbas para obras em 
suas regiões (BRAZ, 1977, p. 227). 

 

O relato de Braz (1977), refere-se às discussões a respeito das obras e 

serviços a serem incluídos nos planos da CVSF, o autor se refere à primeira fase de 

planejamento, quando o projeto ainda estava sendo discutido no Congresso. 

Observadas as ponderações no campo das ideias e análise dos documentos é 

possível visualizar a concretização das obras citadas por Braz. A conclusão das 

obras relativas do Plano de Emergência, inclusive a instalação da usina hidrelétrica 

em Pandeiros, são assumidas pelo Plano Geral.  

Braz (1977) registra em seus escritos a conclusão das obras, relacionadas à 

CVSF, também noticiadas no SF- O Jornal de São Francisco. Embora a construção 

do cais tenha se iniciado em 1947/1948, a balaustrada que compõe a estrutura foi 

finalizada apenas na década de 1960, nesta década também estaria sendo 

concluída a rodovia. O autor informa da chegada da linha de transmissão da energia 

de Pandeiros à cidade em 31 de janeiro de 1959.  
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3.2 OBRAS RELACIONADAS AO PLANO GERAL DA CVSF EM SÃO 

FRANCISCO/MG 

 
Figura 10- Mapa ilustrativo do Programa de Obras a ser executado no quinquênio 1951-1955 

 
Fonte: Revista Presença, s/d, Biblioteca Brasiliana, USP. 

 

A figura 10 apresenta um esboço, mapa, do Plano Geral da CVSF, publicado 
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pela revista Presença, possivelmente em 1952/1953, uma vez que as reportagens 

se referem ao então presidente Vargas como essencial na apresentação deste 

Plano, e apresenta cronograma idêntico ao enviado pelo mesmo presidente ao 

Congresso. O mapa apresentado é um desenho do plano de obras para o primeiro 

quinquênio (1951-1955).  

No mapa apresentado (figura 10), São Francisco/MG é marcada com os 

ícones referentes a campos de aviação da rota do São Francisco, rodovias do Plano 

do São Francisco em Construção (trecho Coração de Jesus/MG - Brasília de 

Minas/MG - São Francisco/MG), portos fluviais, hospitais, urbanismo, barragem 

(Pandeiros), linhas de transmissão: construídas ou em construção (trecho São 

Romão/MG - São Francisco/MG - Januária/MG) ligadas à hidrelétrica de Pandeiros e 

linhas de transmissão em estudo (de São Francisco/MG até o distrito de Serra das 

Araras no mesmo município). 

O jornal SF (1962) assinala que, embora construídas no governo Dutra, a 

linha telegráfica ligando São Romão, São Francisco/MG e Januária ainda não 

funcionava em 1962. Os primeiros números do SF - O Jornal de São Francisco 

foram publicados no início de 196091, ano em que o semanário foi criado. Segundo 

seus editores ele tinha como propósito registrar a nova mentalidade, os novos ideais 

e o progresso que começava a chegar no município92.  

Nos primeiros anos do jornal SF o desenvolvimento é citado como destino 

inevitável de São Francisco/MG, que havia se iniciado “depois de décadas de 

adormecimento” com o início desses serviços. A chegada de eletricidade, serviço de 

abastecimento de água parece ter embutido no "espírito" da cidade93 de São 

Francisco/MG uma sensação de progresso, o que incentivou o lançamento do Jornal 

local citado.  

Rodrigues (2011) aponta que no início do século XX as questões urbanas 

passaram a se inserirem nos temas relacionados à política da impressa local, “novos 

projetos para a cidade seria o novo jeito de se fazer política” (RODRIGUES, 2011, p. 

83). As primeiras publicações do jornal SF relatam as realizações durante o primeiro 

governo do prefeito, um dos fundadores do Jornal, Oscar Caetano Júnior (1959-

 
91 O primeiro número do SF- O Jornal de São Francisco foi publicado em 28 de fevereiro de 1960. 
92 SF- Primeira Palavra. O Jornal de São Francisco, ano I, nº 1, 28 fev. 1960. (arquivo pessoal de 

Rita Mª Nunes Corrêa) 
93 Considerando a opinião explanada no jornal SF, Órgão da Associação Amigos de São Francisco- 
AASF (elite política e financeira local) 
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1962), a salubridade aparece com destaque, é citada a reforma da cerca do 

perímetro urbano, a instalação de lixeiras, limpeza, arborização e calçamento das 

ruas. 

Pelo que se percebe, o Jornal era apenas mais um meio de propaganda 

política da elite. Os projetos implementados na cidade serviram então para promover 

os prefeitos que estariam a cargo da administração municipal. As obras sobre as 

quais foi se estruturando a cidade passam a ser disputadas nas narrativas de feitos 

políticos locais.  

Sendo possível inferir, pelo que descreve Braz (1977), que antes da atuação 

da CVSF, as atividades relacionadas à infraestrutura urbana se resumiam a 

pequenos serviços, como cercas para impedir a transição de animais, aberturas de 

vias públicas com enxadas e outros poucos instrumentos, alguns decretos inefetivos 

com relação à organização, à iluminação de algumas vias pela usina movida a diesel 

e a caixa d’água.  

A conclusão dos serviços apoiados pela CVSF ligados ao cais, ao 

abastecimento de água, rede de transmissão de energia elétrica e ao hospital são 

ditados pelo jornal SF como prova de uma nova era para a cidade. Em contrapartida, 

esses serviços apresentaram algumas falhas. Em 1962, por exemplo, aumenta-se o 

índice de malária na região. As dificuldades enfrentadas na efetivação das obras em 

cooperação com a CVSF também são registradas pelo jornal SF. 

No segundo quinquênio do Plano Geral foi dado início ao programa 

educacional consistente na criação e manutenção de “centros de treinamento para 

jovens líderes rurais”, estes em acordo com as Escolas Caio Martins nas cidades de 

São Francisco/MG e Januária. Em São Francisco/MG instalou-se o “Núcleo de 

Formação de Jovens Líderes Rurais”, mantido pelas Escolas Caio Martins, em 

195694, iniciando suas atividades com 26 alunos95. 

Já no programa do primeiro quinquênio do Plano se iniciaram negociações 

para que a CVSF pudesse financiar a instalação de núcleos de ensino a serem 

mantidos e administrados pelo sistema das Escolas Caio Martins. As políticas de 

incentivo à "instalação e manutenção de fazendas-escolas, artesanatos e outros 

encargos educacionais e sociais” (BRASIL, 1959, p. 87) aparecem no item 7 do 

 
94 FUCAM-Fundação Educacional Caio Martins.  
Memorial. Disponível em: <https://www.fucam.mg.gov.br/a-fucam/memorial> acesso em 05/03/2021 
95 SF- As “Escolas Caio Martins” em São Francisco. O Jornal de São Francisco, ano III, nº 124, p. 3, 
17 nov. 1963 

https://www.fucam.mg.gov.br/a-fucam/memorial
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programa de 1960. 

Houve aumento da instalação e manutenção de escolas em São 

Francisco/MG na década de 1960, ainda que com muitas dificuldades, esse em 

decorrência de convênio com o estado de Minas Gerais. Não sendo encontradas 

menção ou relação das escolas do município com a CVSF, com exceção das 

Escolas Caio Martins.  

O prefeito Pedro Mameluque assume a prefeitura de São Francisco/MG, em 

1963, e uma das obras mais cobradas do seu governo é a conclusão da Praça de 

Esportes da cidade. Os trabalhos de construção estavam sob a responsabilidade do 

engenheiro Moysés Elian Auad Filho, do 2º Distrito da CVSF, estando o orçamento e 

planejamento ligado à Diretoria de Esportes de Minas Gerais. Sendo que somente 

em 1963, o estado de Minas Gerais, no governo Magalhães Pinto (1961-1966), 

libera verba para conclusão da referida Praça.  

A CVSF, ainda no início da década de 1960, dotou São Francisco/MG de 

serviço de travessia do rio, conclusão da estrada São Francisco/MG-Brasília/MG-

Coração de Jesus/MG e finalização do serviço de abastecimento de água. No mês 

de março de 1960, o município já arrecadava impostos referentes a taxas de 

eletricidade, água, balsas e até mesmo uma taxa do cais, conforme publicação no 

jornal SF (1960, p.3). Mas todos esses serviços não ficaram alheios a barreiras 

políticas, econômicas e sociais quanto a sua execução e consolidação. 

 

 

3.3 SÃO FRANCISCO/MG NOS PRIMEIROS ANOS DA DÉCADA DE 1960 

 

O rio São Francisco sempre foi o agente que ditou o ritmo e as vivências do 

povo da cidade ribeirinha de mesmo nome, São Francisco/MG. Com a contribuição 

da CVSF, devido às atividades dessa Comissão, a dinâmica da cidade cresceu e 

aumentou a movimentação, principalmente pela interferência na estrutura urbana, no 

fluxo de transporte fluvial e terrestre. Sendo que ao rio se atribuía os benefícios e 

dificuldades vividas pelas populações à sua volta.  

Dentro das discussões envolvidas nos projetos da CVSF ao rio São Francisco 

se atribuía a abundância de água que permitia a sobrevivência no Vale, ao mesmo 

tempo que, às enchentes do mesmo Rio, se indicava os prejuízos obtidos pelos 

ribeirinhos, a invasão de suas roças e residências, também várzeas condenadas por 
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propagar doenças.  

Como se sabe, a CVSF foi um plano implantado de cima para baixo. Embora 

se visionasse interesses econômicos dentre outros, nos discursos as melhores 

condições de vida do ribeirinho eram sempre citadas como justificativa para 

interferências no Vale. Apesar de a CVSF ter financiado os estudos sob direção de 

Donald Pierson para averiguar a situação da população no Vale do São Francisco, 

esses últimos não foram utilizados ou considerados dentro dos planos implantados. 

Entre as contradições existentes ao longo do processo de planejamento da 

CVSF, têm-se as questões das enchentes. Visto que, enquanto dentro do 

Congresso aquelas eram citadas como problema a ser combatido, em publicação 

posterior, decorrente dos seus estudos, Pierson (1972) relata que a retirada dos 

ribeirinhos das margens do rio São Francisco por causa das inundações era um 

evento alegre, já que insinuava pesca abundante e maiores perspectivas para a 

lavoura após o recuo das águas, visto que após a enchente o solo ficava rico em 

nutrientes com o húmus deixado pela água. 

As pessoas ligadas ao rio conheciam sua dinâmica e comportamento 

uniforme em determinadas épocas e estações do ano, o que se modificou 

posteriormente com a interferência da implantação da usina hidrelétrica de Três 

Marias no leito do rio. O relatório do Plano Geral apresenta, em seu capítulo II, 

consideração sobre as barragens no leito do rio principal, no trecho correspondente 

ao Médio:  

 

Outra razão que depõe contra a solução mediante barragens no leito do 
Médio São Francisco é a natureza do mecanismo das precipitações que 
ocasionam as grandes enchentes - chuvas simultâneas ao longo do Vale, 
desde as cabeceiras até Barra, especialmente fortes na bacia mineira e, 
portanto, perigosamente confluentes no trecho Pirapora-São Francisco, em 
vista do que a prevenção das enchentes não deve evidentemente ser 
tentada mediante reservatórios de retenção a jusante da foz do Paracatu, e 
sim pelo represamento no Alto São Francisco e no Rio das Velhas, assim 
evitando a confluência das descargas dêsses dois rios com as do Paracatu 
e Jequitaí (BRASIL, 1963b, p. 291). 
 

Roberto Pereira (2015) indica que a construção da hidrelétrica de Três Marias 

alterou profundamente o regime fluvial e comportamento do rio São Francisco, tendo 

os ribeirinhos que aprender e adaptar seu modo de vida às novas transformações 

ocorridas em diferentes estações. Após a construção da hidrelétrica de Três Marias 

as enchentes não foram controladas, mas acabaram desreguladas. 

Despretensiosamente, em 15/01/1961 o SF- Jornal de São Francisco noticia a 
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inauguração da hidrelétrica de Três Marias (14/01/1961) destacando entre seus 

objetivos o controle das enchentes e do lado, na primeira página, em outra matéria, 

revela a iminência de uma enchente, o rio se encontrava então a 1,52m (um metro e 

cinquenta e dois centímetros) do ponto de inundar a cidade. 

Em 1963, o SF marca que havia, no projeto apresentado pelo deputado 

Manoel de Almeida com apoio da CVSF, a possibilidade de indenizações aos 

atingidos pelas enchentes do rio São Francisco no ano anterior, 1962, o Jornal 

reconhece ainda o fato de fazendeiros se beneficiarem da situação em detrimento 

dos pequenos agricultores. A verba foi aprovada e designada para o 2º Distrito da 

CVSF, em Pirapora, para organizar sua distribuição. Além do relato das enchentes 

enfrentadas pelos ribeirinhos de São Francisco/MG, a chegada de serviços como 

energia elétrica e água encanada também estão presentes no SF- O Jornal de São 

Francisco dos anos de 1960-1963.  

O Jornal inicialmente tem como diretor João Cunha Ortiga96, sendo redigido 

por Pedro Mameluque, com cooperação da Associação dos Amigos de São 

Francisco- AASF (formada pelas famílias ricas da cidade, inclusive políticos). Não 

devendo se descartar o conhecimento das notícias publicadas no jornal SF por meio 

do repasse de informações, através de conversas e comentários, tendo em vista a 

fácil comunicação entre habitantes de cidades pequenas97. Acredita-se que muitas 

pessoas que não podiam ter acesso ao Jornal e suas notícias, trabalhavam para 

pessoas que tinham e podiam assim repassá-las.  

As questões relacionadas à saúde tinham forte ligação com a medicina 

popular, sendo o hospital o último recurso procurado, o que é criticado em algumas 

notas do SF. Em se tratando desse assunto, tem-se que o hospital da cidade passou 

de um médico e cinco funcionários em 1952 para dois médicos e 44 funcionários em 

1960, sendo renomeada à Unidade Mista Sanitária e Hospitalar, em 1957, 

administrado pelo SESP. Essa Unidade foi ampliada, 1957-1960, implementada com 

almoxarifado, necrotério, gabinete para Raio X e mesa cirúrgica, rede de esgotos 

sanitários e ajardinamento. Segundo o SF (1960, p. 1), o plano anual de despesas 

do Hospital era superior ao da prefeitura municipal, sendo de seis milhões e cem mil 

cruzeiros. 

 
96Advogado, irmão de Heráclito C. Ortiga diretor do 2º Distrito da CVSF. 
97 A população da cidade sede era de 2.903, do total de 33.241 habitantes do Município em 1950. 
(IBGE, 1959. p. 194). 
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Em 1960, o SF convoca a população a doar sangue para o banco hospitalar, 

e ainda alerta para as campanhas de vacinação e informações a respeito de 

doenças comuns na região. É necessário pontuar que a maior parte da população 

era analfabeta98 e que o público leitor do Jornal era reduzido. Sendo importante 

informar aqui que inicialmente o Jornal custava cinco cruzeiros. 

No governo de Oscar Caetano Júnior (1959-1962), à frente da prefeitura de 

São Francisco/MG, foi criada a Polícia Sanitária Municipal com atribuição de 

fiscalizar as residências urbanas principalmente com relação ao cuidado relacionado 

à criação de animais, tendo como parâmetro o Código de Posturas Municipal. O 

trabalho dessa Polícia não era livre de violência, as casas eram revistadas e muitos 

objetos considerados nocivos à saúde eram quebrados ou descartados. Iniciado no 

governo anterior, o registro de cães pelos seus donos teve poucos adeptos como 

consta no caderno destinado a esse fim99, mas a política de extermínio de cães 

vagantes pela cidade continua, conforme destaca o jornal SF. 

Em reportagem de 1961, Márcio C. Ribas e Raul C. Sobrinho, do jornal SF, 

entrevistam comerciantes locais a respeito do que esses acham sobre a 

administração do então prefeito. Depois de várias pessoas opinarem nas entrevistas, 

todos concordaram que as finanças da prefeitura foram postas em equilíbrio, sendo 

que alguns atribuíram o fato ao aumento de impostos e apoio do diretor do 2º Distrito 

da CVSF, Heráclito Cunha Ortiga, nome indicado como favorito para futuro prefeito 

da cidade. Em 1961, o prefeito Oscar Caetano Júnior escreve ao jornal SF100 em 

resposta: 

 

Relativamente à colaboração que me prestam os Srs. Heráclito Cunha 
Ortiga, pessoalmente e por intermédio da C. V. S. F., Agapito e Sinval, tal 
colaboração, que muito prezo e valorizo, não é prestada em dinheiro para 
equilibrar finanças e sim nos setores próprios do meu plano administrativo. 
Aliás, a colaboração da C. V. S. F. ao meu governo está cem vezes aquém 
do governo anterior, através do fornecimento de vultosas verbas e da 
Patrulha Moto-Mecanizada (SF, 1960, p. 1). 
 

O prefeito Oscar Caetano Júnior atribui o fato de as receitas da prefeitura de 

São Francisco/MG aumentarem (até triplicaram de 1958 para 1959), à 

desvalorização da moeda e pontua o aumento do custo de vida. É importante 

 
98 Segundo o censo de 1950, 81,10% da população do Município não sabia ler nem escrever (IBGE, 
1959, p. 196). Em 1960 o percentual era de 74% (IBGE, 1960) 
99 SÃO FRANCISCO. Prefeitura Municipal. Caderno de Registro de Cães. 1955. ONG Preservar. 
100 SF- Uma Opinião. O Jornal de São Francisco, ano I, nº 49, p. 1, 05 março 1961. 
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ressaltar que todos os entrevistados elogiaram o governo municipal. E o redator do 

jornal SF, José Agapito de Souza, consta na fala do prefeito como um dos seus 

apoiadores. Entretanto, nenhum trabalhador, por exemplo, pescadores, lenhadores, 

pedreiros, foi entrevistado; os comerciantes aparecem na reportagem como “o 

povo”, visto que o título da reportagem é: “Opinam os líderes e o povo sobre o atual 

e o futuro prefeito”101. 

O acesso à rede de energia elétrica era restrito a praças e algumas casas de 

famílias que podiam pagar por ela102. E nas notícias do Jornal SF a chegada da 

energia elétrica é sempre pautada de forma muito poética, apesar de que as falhas 

no fornecimento de energia são constantemente citadas no Jornal. O chefe da usina 

de Pandeiros, Paulo Pimenta, até visitou a cidade de São Francisco/MG em 1960 

coordenando reparos e limpeza na linha de transmissão103.  

Muitos transtornos eram causados pela queda de energia na rede de 

distribuição local de São Francisco/MG, mesmo assim não é difícil imaginar as novas 

possibilidades apresentadas pela eletricidade àqueles que podiam pagar por elas, os 

eletrodomésticos que podiam explanar as desigualdades existentes, e ainda servir 

para reafirmar no meio social o status sustentado por aqueles que possuíam acesso 

ao capital e ao mesmo tempo a curiosidade dos demais. 

Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos serviços de infraestrutura 

era direcionada à cidade, sede do município de São Francisco/MG. Na zona rural 

apenas nas vilas das comunidades rurais de Logradouro, Santa Justa e Jiboia que 

haviam sido perfurados poços artesianos e instaladas as máquinas que permitem o 

funcionamento do abastecimento. A justificativa para a implantação de tais poços é a 

péssima qualidade da água encontrada no solo e o acesso à mesma que se torna 

difícil conforme os reservatórios e cisternas vão secando nos períodos de estiagem. 

 
Jibóia passou a ser a terceira vila do município a ser dotado de água do 
subsolo na atual administração, tendo os serviços de perfuração do poço, 
equipamento de maquinaria, construção de caixa dágua de 10 mil litros e 
construção de casa para os motores, custando cr$ 800.000,00 

 
101 SF-. Opinam os líderes e o povo sobre o atual e o futuro prefeito O Jornal de São Francisco, ano 
I, nº 45, p. 1 e 4, 05 fev. 1961. 
102 Os dados do Serviço de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais apontam que em 
1954 dos 734 domicílios da cidade de São Francisco apenas 130 possuíam iluminação proveniente 
da usina movida a diesel (IBGE, 1959), enquanto o censo de 1960, um ano após a chegada da 
energia elétrica a sede, aponta 263 casas com energia elétrica (IBGE, 1960).  
103 SF- Necessita de urgentes reparos a linha de transmissão de energia para a cidade. O Jornal de 

São Francisco, ano I, nº 19, p. 4, 31 jul. 1960 
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aproximadamente e sido feito graças a cooperação tríplice da Prefeitura, 
DNOCS, C.V.S.F. (SF, 1961, p. 2)104. 
 

Os dois primeiros poços artesianos do município de São Francisco/MG foram 

perfurados nos anos 1958/1960 por meio do DNOCS, tendo em vista os ofícios105 

enviados entre a Prefeitura Municipal e o Órgão. Foi ainda pedido ao DNOCS a 

construção de um açude na vila Tiririca (pertencente em 1960 ao distrito de 

Conceição da Vargem, atual Icaraí de Minas), mas a resposta foi que não havia 

verbas suficientes para a obra. 

É importante pontuar que esses distritos, para os quais a prefeitura requisita a 

perfuração de poços artesianos, estão situados à margem direita do rio São 

Francisco, em considerável distância do leito principal. A dificuldade de se obter 

água se deve também ao clima, com irregularidades pluviométricas, baixo volume de 

chuvas e longas estações de seca, além da maioria dos rios e córregos serem 

intermitentes (ZARUR, 1946). 

Nos ofícios e telegramas enviados pela prefeitura de São Francisco/MG ao 

DNOCS inclui-se outros pedidos de poços artesianos para outras vilas e povoados 

do município, possivelmente negados no início da década de 1960, uma vez que 

constam como adquiridos no jornal SF apenas os três relatados anteriormente. 

Em 17 de outubro de 1955 a prefeitura de São Francisco/MG recebe um ofício 

circular (nº ilegível no original) do DNOCS (Comissão de Estudos e Obras Bahia-

Minas), assinado por José Correia de Amorim Sobrinho, solicitando preenchimento 

de questionário. O pedido se faz como meio de resposta ao memorial, dirigido ao 

presidente da República e publicado na imprensa pelo jornalista Jorge Lira, 

denunciando fraudes nos trabalhos de perfuração de poços. 

Embora o questionário não esteja presente no documento, a descrição da 

reportagem anexa ao ofício traça um panorama das condições vividas pela 

população norte-mineira, em 1955, como a seca, escassez de leite, entre outros. 

Mas o autor da crítica ainda reivindica privilégios aos grandes proprietários de terras, 

ele se refere aos criadores de duas a três mil cabeças de gado como os mais 

necessitados de um poço artesiano, ficando evidente a enorme carência de 

pequenos agricultores. Jorge Lira, em sua declaração também denuncia a corrupção 

 
104 SF- Obras do meio rural. O Jornal de São Francisco, ano II, nº 69, p.1, 27 agos. 1961 
105 SÃO FRANCISCO. Prefeitura Municipal. Ofício 137/P. 27 de agosto de 1957. Acervo da ONG 

Preservar. 



116 
 

que permeava as ações de perfuração de poços, como a prática de suborno dos 

funcionários do DNOCS, por exemplo. 

Em relação à realização dos serviços de abastecimento de água à cidade, foi 

assinado acordo entre o DNOCS e a Prefeitura Municipal de São Francisco/MG em 

26 de dezembro de 1956. Esse acordo, presente no acervo da ONG Preservar, foi 

realizado sob orientação do Ministério de Viação e Obras Públicas, com projeto sob 

responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde pública (SESP), e com verba 

inicial de cinco milhões e setecentos mil cruzeiros, sendo um milhão previstos da 

contribuição da CVSF. 

Até 1960, São Francisco/MG havia recebido oito milhões e setecentos mil 

cruzeiros para realização das obras, isso com acréscimo de verba complementar 

obtida por meio de emenda parlamentar. Ainda em 1961 o serviço não estava 

concluído, faltava a estação de tratamento d’água e mesmo assim foi ativada a 

distribuição de água pelo sistema recém-instalado. No entanto, os conflitos em 

relação ao acesso à água eram constantes. Um dos exemplos em relação aos 

problemas enfrentados nos serviços de abastecimento de água se encontra em 

ofício dirigido ao prefeito Oscar Caetano Gomes pelo José F. de Matos, funcionário 

encarregado pelo DNOCS: 

 

Encareço seja as providências tomadas no curral do Sr. Gisélio Generoso, 
pois neste local tem uma torneira aberta dia e noite despejando dentro de 
um alagadiço que deve ter um metro de lama e deve ser desperdiçado 90% 
de água. O qual sendo feito um tanque de cimento viria solucionar o 
problema. Pois não temos transformador nem válvula e no momento o D. N. 
O. C. S. não pode adquirir (DNOCS, 1962, Of. 09)106. 
 

Em 1962, José Ferreira Matos, engenheiro chefe responsável pelas obras do 

serviço de abastecimento d’água, enviou ao prefeito da cidade de São Francisco/MG 

ofício requisitando providências quanto ao desperdício de 90% da água que era 

despejada no curral do Sr. Giselio Generoso. Se a quantidade de água usada em 

prol dos animais/bens do fazendeiro era abundante, cabendo ao serviço público a 

solução, a falta do acesso ao líquido pela população em geral era evidente. 

O Serviço de Água e Energia Elétrica- SAEE da Prefeitura Municipal de São 

Francisco/MG avisa em nota no SF- O Jornal de São Francisco (1960, p.3)107 que 

 
106 Ofício 09/1962 do encarregado do serviço de abastecimento d’água de São Francisco/MG-DNOCS 
para o prefeito municipal Oscar Caetano Gomes. (Acervo da ONG Preservar) 
107 SF- Aviso. O Jornal de São Francisco, ano I, nº 35, p. 3, 20 nov. 1960. 
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será suprimido o sistema antigo de abastecimento de água e quem quiser 

implementar o novo poderá fazer sem pagar taxa, apenas se responsabilizando pelo 

fornecimento do material e mão de obra. A maioria da população obtinha acesso à 

água por meio de chafariz instalado em praça pública pela prefeitura. 

 

Os tubos do novo sistema de abastecimento que são de cimento e amianto 
têm juntas de borracha, as quais, não suportando a pressão exercida pela 
água, vasam o precioso líquido, trazendo verdadeiro transtorno para a 
cidade que, antes poeirenta, tornou-se agora alagada e cheia de 
minadouros (SF, 1960, p. 1)108. 
 

As faltas recorrentes de água na cidade são atribuídas aos tubos danificados, 

o SF109 questiona o fato de os mesmos estarem sendo reparados com cimento, 

sendo respondido pelo encarregado do serviço pelo DNOCS, José Ferreira de 

Matos, que os canos são do mesmo material e os que estivessem danificados 

seriam trocados, estando a rede ainda em fase de experimentação. 

O problema com os canos se torna uma longa discussão entre a Eternit do 

Brasil Cimento Amianto S.A. e a Prefeitura Municipal. A empresa cobra o pagamento 

dos canos e a administração local solicita a substituição dos tubos danificados e 

alega ter que esperar os testes da rede de abastecimento de água, por parte da 

empresa, para averiguar se existem rachaduras invisíveis. Os serviços foram 

prolongados por dois governos municipais. 

A empresa Eternit inicialmente, 1958, se propôs a restituir em créditos o 

correspondente ao material que faltou e posteriormente argumenta que obteve 

informações do SESP que o serviço foi entregue, com material, em perfeitas 

condições e isso excluía a necessidade do teste para receber o pagamento. A 

empresa recebeu o pagamento pelo material apenas em 1960, conforme relatório de 

prestação de contas da Prefeitura. 

Entre os pagamentos realizados pela prefeitura, em decorrência do serviço de 

abastecimento de água, além dos direcionados à empresa Eternit do Brasil Cimento 

e Amianto S. A., estão outros relacionados à alvenaria de tijolos, escavações de 

valetas, extração de areia, etc. Os trabalhadores correspondentes à mão-de-obra 

desses trabalhos são geralmente ocultados nos documentos, aparecendo apenas o 

 
108 SF- Jatos d'água surgem em vários pontos da cidade. O Jornal de São Francisco, ano I, nº 17, p. 
1, 17 jul. 1960 
109 SF- Praticamente normalizado o abastecimento dágua na cidade. O Jornal de São Francisco, 
ano I, nº 19, p. 1, 31 jul. 1960. 
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nome do “empregador guia” responsável por contratar os servidores ou o termo 

“pagamento a pessoal de obras”. Aqueles que empregam as mãos nas construções 

da cidade são ocultados. 

Como é evidente nos fatos narrados, a cidade ainda estava longe da urbe que 

emana o progresso, no entanto recebia trabalhos importantes para a instalação de 

serviços como água encanada e eletricidade. Embora muitas vezes os benefícios 

fossem alargados para pessoas que pudessem pagar pelos serviços.  

 

 

3.4 O MOVIMENTO DA COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO EM SÃO 

FRANCISCO/MG 

 

O jornal SF faz referência ao início das obras para o serviço de abastecimento 

de água na cidade e a chegada de energia elétrica, o que torna o governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1960) memorável para a cidade de São Francisco/MG. 

O sentimento de esperança condicionado pela ideia do desenvolvimento espalhado 

durante o governo JK se disseminou na cidade. Os redatores do SF ligavam a 

construção de Brasília-DF à futura valorização das terras no Município, apesar da 

distância relativamente curta (329 km em linha reta), a dificuldade de locomoção 

tornava a nova capital muito distante. 

 

Tivemos a criação da Patrulha moto-mecanizada da CVSF que durante dois 
anos manteve máquinas rodoviárias e verbas próprias para o município e 
poderia ter aberto estradas vicinais, mas não o fez por motivos diversos, 
liberada verba de 5 milhões e setecentos mil cruzeiros por JK em 1956, o 
que não se concretizou. Pela CVSF foram destinados compressores para 
captação de água, auxílio para construção do novo batelão110 (SF, 1961, p. 
1 e 3). 
 

Apesar de Braz (1977) se referir que a partir de 1955 a atuação do governo 

municipal seria facilitada pela chegada do mineiro Juscelino Kubitschek ao poder 

executivo do país, são reduzidas as conquistas de São Francisco/MG durante 

aquele governo no relato feito pelo Jornal SF. No entanto não fica clara a edição das 

notícias, o jornal sempre objetiva cunho político, à notícia acima referida em ano 

eleitoral, pode-se subtender justificativas. A verba relatada pelo Jornal como ausente 

é exatamente o valor repassado para prefeitura, em 1957, relativo aos serviços de 

 
110 Barcaça de ferro para travessia de carga pesada com auxílio de rebocador. 
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abastecimento de água. Em 1961, o DNOCS cobra do prefeito a prestação de 

contas. 

As expectativas quanto a presença de um são-franciscano na diretoria do 2º 

Distrito de Obras da CVSF, situado em Pirapora/MG, foram confirmadas. O Sr. 

Heráclito Cunha Ortiga se tornou o representante da CVSF na região, tornando-se 

também a ligação forte da cidade com a Comissão, diversas obras no município 

estão condicionadas a sua atuação. 

O jornal SF em seu número inaugural agradece ao Heráclito Cunha Ortiga e 

ao deputado Manoel de Almeida por sua fundação. Esses dois nomes aparecem 

constantemente no jornal SF ligados a diversas colaborações com a cidade por meio 

da CVSF. Muitos políticos locais chegaram a sugerir o nome de Heráclito Cunha 

Ortiga para candidato a prefeito da cidade de São Francisco/MG, o que não 

aconteceu. 

A CVSF criou uma Residência de Obras na cidade de São Francisco/MG com 

as mesmas finalidades do 2º Distrito de Obras da Comissão em Pirapora, justifica-se 

pela necessidade de descentralização dos serviços, tendo em vista a extensão da 

área da sua área de atuação. A Residência seria chefiada por um engenheiro, com 

funcionários removidos de Pirapora para São Francisco/MG. 

 

A Residência de Obras tem, em resumo, o seguinte programa de trabalho: 
colaboração com as prefeituras na construção de estradas municipais; 
construção de campos de pouso, melhoramento das áreas portuárias, 
ponte, manutenção de serviços a cargo da Comissão e demais atribuições 
da construção civil previstas nas finalidades do órgão central. Para tanto, 
será equipada gradativamente, de material e equipamento constante de 
máquinas operatrizes e para construção de um modo geral, a fim de que 
possa, efetivamente, desempenhar-se a contento. “A portaria de instalação 
foi assinada a 5 de novembro do corrente, Dr. Heráclito Cunha Ortiga, D. D. 
Chefe do 2º Distrito da CVSF (SF, 1963, p. 1 e 3)111 
 

A Residência de Obras, segundo o jornal SF (1963), foi resultado de um 

esforço do prefeito municipal Pedro Mameluque com apoio do deputado federal 

Manoel de Almeida junto ao diretor superintendente da CVSF, João Gomes 

Sobrinho. Embora autorizada em 1963, a Residência foi inaugurada em novembro 

de 1964. O DNOCS também instala residência de obras em São Francisco/MG com 

o objetivo de realizar estudos para o 7º Distrito do órgão, situado em Montes Claros. 

Inaugurada a residência na cidade em 1964, a CVSF já sofria cobranças para 

 
111 SF- Residência de Obras da CVSF em São Francisco. O Jornal de São Francisco, ano 3, n. 126, 

1 dez. 1963 
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maior atuação na área do Vale do São Francisco na parte correspondente a Minas 

Gerais. Nesse mesmo ano, João Gomes Sobrinho continua como superintendente, 

mas o quadro de comando e de altos cargos da CVSF foram remodelados com a 

queda do presidente do Brasil João Goulart. 

A apreensão dos prefeitos com a mudança no governo federal, em 1964, foi 

exposta na publicação de número 143, de 12 de abril de 1964 no jornal SF. A chefia 

do 2º Distrito de Obras a cargo de Heráclito Cunha também estava sendo 

contestada, permanecendo por intervenção do então vice-presidente da República, 

José Maria Alkmin, a pedido de líderes locais. 

O Jornal SF noticia a intervenção militar no 2º Distrito de Obras na edição de 

31 de maio de 1964 e informa que está credenciado para publicar a ação. O coronel 

Melquíades Líbano Horta, cumprindo “ordens superiores”, vai até o órgão situado em 

Pirapora/MG para fazer averiguações que lhe foram apontadas como necessárias, 

não foram constatadas irregularidades no final da intervenção. 

Mesmo com a permanência de Heráclito Cunha Ortiga na CVSF sua atuação 

se limitou, com o novo regime de governo do país. A Comissão do Vale do São 

Francisco a partir de 1963 foi perdendo espaço para a atuação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste, órgão pelo qual a CVSF foi envolvida na tentativa 

de articular suas atividades. Em 1967 a Comissão do Vale do São Francisco foi 

extinta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sobre a indagação feita por esta pesquisa a respeito do desenvolvimento 

proposto pela Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) no município de São 

Francisco/MG, podemos concluir que o movimento foi na direção do aumento da 

produção local, através de matérias primas cultivadas com a melhoria de técnicas na 

produção agrícola, incluindo-se a irrigação presente no processo e permanência do 

homem no Vale, investindo-se também na mão de obra através de políticas de 

saúde e educação. Foi visto ainda, dentro desse movimento, a instalação de 

indústrias movimentadas pela energia elétrica gerada pelo arcabouço hídrico do rio 

São Francisco, além da melhoria dos meios de transportes para circular a produção 

agrícola e industrial do Vale. 

Houve o desenvolvimento proposto pela Comissão do Vale do São Francisco 

em São Francisco/MG? Com as ressalvas às contradições sociais, provocadas pelo 

processo excludente do desenvolvimento focado em questões econômicas ligadas à 

produção industrial, as obras instaladas em São Francisco/MG, como a estrutura do 

cais, água encanada, energia elétrica e o Núcleo de Formação de Jovens Rurais 

mantido pelas Escolas Caio Martins, permitiram sim um desenvolvimento à cidade. 

Independente das problemáticas relacionadas aos privilégios de algumas classes, 

essas políticas foram um “start”, início para desenvolver várias alternativas que 

permitiram uma melhora na estrutura da cidade e qualidade de vida das pessoas, 

ainda que, em termos econômicos referentes à permanência do homem no Vale, tal 

perspectiva não tenha sido cumprida. 

Fica nítido o fato de que o acesso à saúde melhorou com a presença de um 

hospital. Sendo que a energia elétrica e água encanada não só agilizam os 

processos de produção como influenciam em fatores sanitários, com melhor higiene, 

por exemplo. Quanto à educação, podemos considerar que essa, embora limitada 

nos anos 1950, foi ampliada nos anos posteriores, sendo atualmente reconhecida a 

importância da presença de uma das unidades das Escolas Caio Martins no 

município, fornecendo um norte na educação da maioria dos jovens da região. 

Ainda sobre a educação, é importante considerarmos o fato da alfabetização 

estar ligada à cidadania, esta atrelada ao direito ao voto. Já que “O simples fato de ir 

à escola pode alterar profundamente o grau de sociabilidade de um indivíduo” 

(SOARES, 1973, p. 174). Subtraídos os limites impostos pelo analfabetismo, a 



122 
 

projeção da cidadania aumentava em outras classes, e assim também se expandia a 

maior participação política em diferentes setores. E mesmo que as classes políticas 

que dominavam o poder local tenham se reinventado para permanecer no comando, 

acompanhando um movimento de escala nacional, não o fizeram sem enfrentar a 

resistência de outras correntes sociais (operários, funcionários públicos, 

profissionais liberais). 

No ano de 1962, em São Francisco/MG, dos 15 vereadores eleitos, pela 

primeira vez são eleitos 9 (nove) vereadores da coligação oposta ao grupo PSD-

UDN. Até aquele ano, esses últimos partidos vinham tendo hegemonia absoluta 

desde 1945. Embora os dados relativos às atividades econômicas no município não 

estejam visíveis, se for considerada a constatação de que “a supra-estrutura política 

reflete a organização e o desenvolvimento da produção, a infraestrutura econômica” 

(SOARES, 1973, p. 48), conclui-se que pode ter ocorrido mudanças locais nesse 

setor.  

Quanto ao processo de implantação de políticas públicas na região, a 

participação do Estado se mostrou fundamental. Entretanto, nem mesmo o estado 

de Minas Gerais, apesar de propor o aproveitamento da cachoeira de Pandeiros, 

conseguiu intervir sozinho na implantação de projetos naquela, sendo necessário 

para tanto um acordo com o governo federal. Já que, no Vale, como relata Camelo 

Filho-Zuza (2005), tudo estava por fazer antes da CVSF. E para as empresas 

privadas os gastos se mostravam dispendiosos, assim, a intervenção do Estado, até 

então considerada impensável, iniciou-se com a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF), etapa importante no processo de articulação do setor elétrico 

nacional com as grandes empresas estrangeiras que dominavam o setor. 

Fato é que o processo de desenvolvimento desencadeado pela CVSF 

enfrentou barreiras que o impossibilitou de abarcar uma parcela da sociedade. No 

entanto, esse movimento para ser mais amplo, necessitava de ações que 

interferissem na estrutura social, principalmente no que se refere à questão 

latifundiária, determinante em todo o Vale. A CVSF colocou na mesa então a 

necessidade da reforma agrária, mas não conseguiu desenvolver essa política, 

assim como não concretizou as atividades ligadas à conservação e preservação do 

solo e da água. 

No vasto universo de questões para resolver no Vale, a interferência no 

município de São Francisco/MG mostra que a atuação da CVSF, dentro dos limites 
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que a permitiram agir, criou oportunidades importantes para o desenvolvimento 

local. 

Quanto à pergunta inicial: as ações da CVSF proporcionaram o 

desenvolvimento proposto por ela? A despeito do exposto, com relação a São 

Francisco/MG, a resposta é que ela criou as condições propostas inicialmente, tendo 

em vista as políticas ligadas à saúde, educação e infraestrutura. No entanto, torna-

se inevitável outra indagação diante dos fatos, quem se beneficiou? A que preço? 

Qual o preço para o meio ambiente e para sociedade? Quem pagou a conta? São 

perguntas que ressoam na busca pela continuidade desta pesquisa para serem 

então respondidas. 

Neste espaço, couberam apenas as considerações quanto ao 

desenvolvimento exposto ao município de São Francisco/MG pela Comissão do Vale 

do São Francisco de 1946 a 1963. E, nessa perspectiva, quanto às políticas de 

saúde, educação e de obras de engenharia e estruturas físicas razoáveis, embora 

muito longe do ideal, demonstram que a CVSF foi um passo importante do 

desenvolvimento econômico no Vale, o que não significou desenvolvimento em 

questões sociais que proporcionariam uma melhor distribuição de renda. 

Embora não seja possível visualizar a dimensão concreta no meio social em 

relação às atividades da CVSF, é possível inferir, a partir das possibilidades 

apresentadas por suas ações, que ela permitiu uma propulsão ao acesso cada vez 

maior da população às políticas públicas. 

A pergunta que neste trabalho nos levou ao passado é constante nos contos 

relacionados ao desenvolvimento e que ainda rodam o município de São 

Francisco/MG atualmente. Atreladas a um dos piores IDHs do estado de Minas 

Gerais, as questões que obstruíram a continuação do desenvolvimento proposto 

pela Comissão do Vale do São Francisco nos anos posteriores, são inerentes a este 

estudo, fato é que, sem a atuação da Comissão, estaria a região ainda mais distante 

de um desenvolvimento pleno, social e econômico. 

A reflexão que fica sobre o conhecimento adquirido nesta pesquisa leva a 

saber que o discurso político do Estado, ao longo do processo histórico, segue como 

propósito de uma atuação coercitiva que envolve a sociedade. Assim, faz-se 

necessária a mobilização social para que se escolha e direcione o Estado em 

direção às políticas públicas. Sendo, portanto, imprescindível a junção de forças 

sociais e atuação estatal no processo de compartilhamento dos bens comuns da 
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nação. 

Para o desenvolvimento do Vale, a Comissão do Vale do São Francisco fez 

trabalhos e projetos direcionados ao fornecimento de energia elétrica, irrigação, 

sistema de esgoto, água tratada e hospitais. São Francisco/MG foi integrada nos 

planos da CVSF na medida em que recebia emendas parlamentares, e estas 

direcionavam verbas para obras e estruturas ligadas a vários dos trabalhos 

desenvolvidos pela Comissão, complexo emaranhado de acordos políticos que se 

inseriam nos discursos de desenvolvimento, movidos pela ideia de superação do 

atraso regional, atribuídos ao Estado enquanto controlava os recursos naturais no 

Vale do rio São Francisco. 
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-francisco/panorama
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ANEXOS 
 

LEI No 541, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1948. 

 

Cria a Comissão do Vale do São Francisco, e dá outras providências  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – É instituída para os itens constantes do artigo 29 do Ato das 

disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão do Vale do São Francisco, que 

terá autonomia financeira e administrativa. 

Parágrafo único – A Comissão ficará diretamente subordinada ao Presidente da 

República, cujos atos a ela atinentes serão referendados pelos titulares dos 

Ministérios a que disserem respeito. 

Art. 2º – A C. V. S. F. terá um Diretor Superintendente e mais dois diretores, 

todos de nomeação do Presidente da República, escolhidos entre pessoas de 

reconhecida idoneidade técnica, moral e administrativa e demissíveis ad nutum. 

Art. 2º A Comissão do Vale do São Francisco será dirigida (VETADO) por um 

Diretor-Superintendente, e (VETADO) mais dois Diretores, todos de nomeação do 

Presidente da República, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade 

técnica, moral e administrativa e demissíveis “ad nutum”. (VETADO)  (Redação dada 

pela Lei nº 4.147, de 1962) 

Art. 3º – O Presidente da República fixará, em decreto, mediante proposta da 

Comissão, o local da sua sede. 

Art. 4º – A título de remuneração mensal, o Diretor Superintendente receberá a 

quantia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) e os Diretores, a quantia de Cr$ 

12.000,00 (doze mil cruzeiros). É-lhes vedado: 

a) exercer qualquer outra função de caráter público; 

b) participar de interesses financeiros em outra companhia ou empresa 

organizada com objetivos idênticos aos da Comissão. 

Art. 5º – Toda admissão de empregado na C. V. S. F., será feita em comissão 

ou por contrato. 

Art. 6º – O quadro do pessoal da C. V. S. F. será fixado em lei anual e de livre 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%20541-1948?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#adctart29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#adctart29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4147.htm#art1


138 
 

nomeação e demissão do Presidente da República. (Vide Lei nº 972, de 1949) 

§ 1º – As Tabelas numéricas de mensalista e diaristas serão aprovadas pelo 

Presidente da República. 

§ 2º – Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade e os que forem 

dispensáveis, existentes em repartições federais, observadas as respectivas 

aptidões. 

Art. 7º – Incumbe à C. V. S. F.; 

 a) organizar e submeter ao Presidente da República, para aprovação 

do Congresso Nacional, o plano geral de aproveitamento do Vale do São Francisco, 

que vise a regularização do curso de seus rios, melhor distribuição de suas águas, 

utilização de seu potencial hidro-elétrico, fomento da indústria e da agricultura, 

desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, incremento da 

imigração e da colonização, assistência às exploração de suas riquezas; 

b) dar execução ao plano constante da letra a, depois de aprovado pelo 

Congresso Nacional; 

c) assistir e encaminhar para outras área as populações que forem deslocadas 

por exigências dos trabalhos na região; 

d) coordenar a ação das unidades administrativas federais, estaduais e 

municipais, para a execução dos serviços públicos respectivos, ao aplicarem 

dotações oriundas do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 1º – Enquanto não for aprovado pelo Congresso Nacional o plano a que se 

refere a letra a, deste artigo, a Comissão proporá os programas anuais de trabalho, 

que serão executados através dos órgãos administrativos federais, por intermédio 

dos respectivos Ministérios. 

§ 2º – A execução das diferentes obras e serviços do Plano, tendo em vista o 

seu caráter geral ou específico e conveniência verificada, será realizada diretamente 

pela Comissão ou pelos Ministérios, de acordo com a determinação do Presidente 

da República, que autorizará os destaques dos créditos correspondentes. 

Art. 8º – As entidades já existentes no vale do São Francisco, com a mesma 

finalidade da C. V. S. F., passarão a ser por ela orientadas e fiscalizadas 

Art. 9º – A Comissão poderá colaborar com as associações rurais, já 

constituídas ou que se venham a criar no sentido de introduzir na agricultura e na 

pecuária, ou de os aperfeiçoar, os processos mais rápidos e eficientes. 

Art. 10 – A C. V. S. F., ao organizar as suas tabelas de salários, procurará fixá-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L0972.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#adctart29
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los observadas as condições de cada região, a fim de atenuar quando possíveis as 

perturbações oriundas da mudança de atividade das populações locais. 

Art. 11 – Ressalvada a concessão da Companhia Hidro-elétrica do São 

Francisco, poderá o Governo Federal explorar as quedas d’água do rio São 

Francisco, por intermédio da C. V. S. F. ou de sociedade de economia mista que for 

organizada. 

§ 1º – A Companhia Hidro-elétrica do São Francisco deverá coordenar os seus 

projetos com os da C. V. S. F., de forma a não prejudicar a finalidade desta. 

§ 2º – Na aquisição de energia hidro-elétrica, terão preferência os Estados, 

Municípios, cooperativas e sociedades sem fins lucrativos. 

§ 3º – O preço do Kilowatt-ano, em grosso, na alta tensão, para essas 

entidades, será igual, no máximo, ao seu custo acrescido de 6%. 

Art. 12 – Nas áreas compreendidas no plano de irrigação e outras obras, o 

Governo Federal, por intermédio da C. V. S. F., poderá promover a desapropriação 

de terras destinadas à colonização e, especialmente, à fixação de populações 

deslocadas por necessidades do plano geral adotado. 

Art. 13 – Os Governadores dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe poderão designar, sem ônus para os cofres federais, 

observadores que, sem direito a voto, participarão das reuniões da Diretoria da C. V. 

S. F., com direitos amplos de informação e discussão. 

Art. 14 – Poderá a C. V. S. F., assinar convênios e acordos com os Estados e 

Municípios ribeirinhos para os finas previstos nos artigos 7º e 8º, mediante expressa 

aprovação do Presidente da República. 

Art. 15 – O Presidente da República enviará, anualmente, ao Congresso 

Nacional, com as contas da administração federal, relativas ao exercício anterior, as 

que digam respeito aos serviços a cargo da C. V. S. F., devidamente 

pormenorizadas e julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 16 – As importâncias das dotações orçamentárias e dos créditos Francisco 

serão depositadas no Banco do Brasil, para ulterior requisição, quando autorizada 

pelo Presidente da República. 

Art. 17 – Todas as dotações orçamentárias, ou não, destinadas ao vale do São 

Francisco, independerão de registro no Tribunal de Contas para serem distribuídas. 

Art. 18 – Dentro de noventa dias da sua constituição, a C. V. S. F., submeterá o 

seu regimento à aprovação do Presidente da República. 
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Art. 19 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1948 – 127º da Independência e 60º da 

República. 

 

EURICO G. DUTRA. 

Adroaldo Mesquita da Costa. 

Sylvio de Noronha. 

Canrobert T. da Costa. 

Hildebrando Accioly. 

Corrêa e Castro. 

Clóvis Pestana. 

Daniel de Carvalho. 

Clemente Mariani. 

Honório Monteiro. 

Armando Trompowsky.  
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Quadro de diretores da Comissão do Vale do São Francisco 1949-
1967 

Gestão Diretor 
Superintendente: 

Diretoria 
de Planos 
e Obras: 

Diretoria de 
Produção e 
Assistência: 

1949 a 
1954 

Paulo Peltier de 
Queiroz 

Lucas 
Lopes; 
João 
Fleury (a 
partir de 
03/1951) 

Oscar 
Espínola 
Guedes; 
Mário 
Sarmento 
Pereira de 
Lira (a partir 
de 1951) 

1954 a 
1955 

Aristóbulo 
Codevilla Rocha 

Megalvio 
da Silva 
Rodrigues;  

Oscar 
Espínola 
Guedes 

1956 a 
1960 

Assis Scaffa Megalvio 
da Silva 
Rodrigues; 
Galdino 
Mendes 
Filho 

Oscar 
Espínola 
Guedes; 
Waldemir 
Freire 
Pereira (a 
partir de 
09/1960) 

1961 Dalmo Guimarães 
Pontual 

José 
Gomes 
Sobrinho 

Fernando 
Alves de 
Souza Freire 
(03/1961) 

1961 a 
1963 

Delsuc Moscoso 
de Oliveira; 
Renato 
Hidenburgo de 
Medeiros Netto  

João 
Gomes 
Sobrinho 
(12/1962) 

Fernando 
Alves de 
Souza 
Freire; 
Percival 
Publio de 
Castro 
(04/1962) 

1963 a 
1967 

João Gomes 
Sobrinho 

Edmundo 
Pedro dos 
Santos; 
Wílson de 
Santa 
Cruz 
Caldas 
(12/1964) 

Otacílio 
Mundim 
(02/1964) 

Fonte: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historia/comissao-do-vale-do-
sao-francisco-cvsf 

 

 

 

 

 

 

 

fonte:%20https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historia/comissao-do-vale-do-sao-francisco-cvsf
fonte:%20https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historia/comissao-do-vale-do-sao-francisco-cvsf
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Cartografia de estudos da Comissão do Vale do São Francisco 

Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 



156 
 

 

Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 



179 
 

 

Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Plano para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, 1950. 
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Fonte: Separata do O observador Econômico e Financeiro, documentário 3, nº 240/241, 1956 
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Fonte: Separata do O observador Econômico e Financeiro, nº 199, 1952 
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Fonte :CVSF/CHESF: Plano Regional de Eletrificação, 1954. 
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Cópia do Acordo entre o DNOCS e a Prefeitura Municipal de São Francisco 
para Implantar o Sistema de Abastecimento de Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ONG PRESERVAR/ São Francisco/MG 
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Fonte: ONG PRESERVAR/ São Francisco/MG 

 


