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Diversos trabalhos sobre o perfodo da Primeira República desenvolvem o 
pressuposto ainda aceito pela historiografia brasileira da irrelevância dos setores 
comercial e industrial como agentes sociais e pol(ticos dada à sua fraqueza ecq· 
nômica frente à agro-exportação. Esta linha de anãlíse pode ser evidenciada pela 
argumentação desenvolvida por Boris Fausto que minimiza o significado do 
empresariado industrial, dentre outros fatores, devido à pequena proporção de 
pessoas empregadas na indústria face aos demais setores econômicos e à alta 
proporção de pequenas empresas de estrutura quase artesanal no conjunto in
dustriaf.1 Nesta perspectiva o autor salienta que efetivamente um setor industrial 
de pequeno porte e de pouco significado econômico traduz, em conseqüência, 
uma incapacidade deste setor de assumir uma posição organizada e significativa 
de defesa dos seus interesses. 

É necessário se precaver contra o possfvel reducionismo que pod~ resultar 
deste pressuposto de uma correspondência necessâria entre poder econômlc_o e 
eficácia polhica porque .a constatação da fraqueza do empresariado como um 
todo nada nos diz acerca da possibilidade da existência de uma elite empresarial 
relativamente expressiva e atuante. É inegável a atração neste tipo de análise por 
estabelecer comparações globais entre paises, procurando aproximar de Url!a 
maneira forçada a realidade brasileira com outras formações históricas. Entre~ 
tanto esta hipótese torna~se insuficiente por se trabalhar com a categoria de ne
gação, sendo o processo histórico largamente e.xplorado por aquilo que lhe falta 
e não por aquilo que o engendra.2 

! 1) FAUSTO, 8oris, A Revotuçá,o de 30- hist6ria e hlstoriografia .. São Paulo, Brasl1lense, 1970. 
(2) CHAUI, Marilena, FRANCO, Mari<~ Sylvia de C. Ideologia e mobllizaçAo popufar. Rio de 

Janeiro, Pa7. e Terra. 1978. 

• Algumas das reflexões contidas neste trabalho fazem parte da nossa Tese de Doutora~ 
manto: Minas Gerais, A Oominaçêo Burguesa- Conflitos potfticos e formas de organ1za· 
ç:lo (1927 • 1940), defendida na Universidade de Sao Paulo. 
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Assim, afastando-nos destas colocações, queremos demonstrar neste tra
balho que desde a República Velha ê possfvel identificar uma burguesia indus
trial e comercial atuante, constituindo-se em elementos de pressão polftica e 
tendo como instrumento de. organização e participação as associações de classe. 

Tratando-se de uma análise concreta do movimento de setores da classe 
dominante em busca de uma participação no poder polftico, parece-nos evidente 
que a análise não pode ser reduzida apenas ao exame da luta pelo poder dentro 
do Estado e sim de como são desenvolvidas as táticas e estratégias dessa luta vi
sando o todo social. Então, assumem grandem importância as análises de Fou
cault ao indicarem novas direções para a compreensão do poder. Apontando a 
não existência de um poder unitário e global, mas formas dfspares, heterogê
neas e em constante transformação, originãrias de uma prática social constituída 
de um poder unitário e global, desloca a interpretação desse poder, distinguin
do-se as suas formas de exerdcio que se estendem por toda a sociedade. Assu
mindo formas regionais e concretas, investindo em instituições, tomando corpo 
em técnicas de dominação- o poder se exerce em nfveis variãveis e em diferen
tes pontos da rede social, sendo porém indispensável para a sustentação e atua
ção eficaz do Estado.3 

Cabe também assinalar que não se tomou nenhum modelo para servir 
como ponto de partida. Não se pode estabelecer um saber prévio, pois, ele 
emerge da prática: elucidação e transformação progridem constantemente num 
condicionamento recfproco. Para se perceber, portanto, como se desenvolvem 
as práticas de dominação polftica em Minas Gerais será necessário acompanhar 
a atuação das asssociações de classe na sociedade, uma vez que ê esse fazer so· 
cial que permite compreender as respostas às perguntas que ele próprio se colo
ca incessantemente. 

1- AS ASSOCIAÇÕES OE CLASSE E FORMAS DE LUTA NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA 

Na maioria dos trabalhos sobre os trinta primeiros anos deste século é 
comum atribuir o destaque de Minas Gerais ·no cenãrio polftico nacional sq
mente a atuação da burguesia agro-exportadora cafeeira. Isto tem obscurecido a 
existência de uma mobilização polftica de outras frações da classe dominante 
que conjuntamente, ou não, com a agro-exportação desenvolveram toda uma 
rede de relações entre as questões econômicas, polfticas e sociais, no sentido de 
implementar um projeto de dominação construido a partir das injunções históri_
cas do momento. Neste sentido é necessário observar que apesar do café CO[IS

tituir·se ainda no principal produto da pauta de exportações agrfcolas, percebe
se, entretanto, o pouco dinamismo da cafeicultura, ao passo que há uma diversi
ficação na ecol)omia onde setores passam, gradativamente de produções com
plementares a produções bastantes significativas como, por exemplo, as indús· 
trias têxteis e de laticlnios. Por outro lado, as mudanças na pauta de importações 
do Estado refletem um grande desenvolvimento do comércio ocasionando tam
bém a criação de uma significativa rede bancária. 4 

(3) FOUCAULT, M.A microffsica do poder. São Paulo, Graat, 1982. 
f 4) Sobre o assunto ver os pecia I mente: LIMA, João H era Ido de. Café e indcjstria em Minas Ge~ 

rais. Petrópolis, Vozes, 1981. DINIZ, Clélio Campotina. Estado e capítal estrangeiro na in~ 
dustrialização mineira. Belo Horizonte, U.F.M.G.- PROED. 1981. VIEIRA, Evantina P. Op. 
cit. 
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Apesar das · reflexões colocadas . acima, não ·Se pretende definir a classe 
dominante como mera pessoa econômica, pois, a busca do poder não pode ser 
nunca o resultado de uma ação econômica excrusiva, prescindindo de outras 
formas de luta. E também, e principalmente se as atividades produtivas se mos
tram menos desenvolvidas aqui do que em outros estados brasileiros, os setores 
comerciais . e industriais não prescindiram de exercer mecanismos de pressão 
que, veladas ou abertamente, fortaleceram a busca de instrumentos de domina· 
ção. 

O instrumento de organização do comércio e indústria em Minas Gerais 
não difere do todo nacional: eles são constitufdos pelas associações ·de classe. 
Estas associações tornaram-se~- paulatinamente, órgãos de defesa dos ~nteresses 
dessas frações da classe, deserri.pi:mhando o papel de instituições mediadoras, 
agindo em nome do comércio e da inddstria, prinçipalmente~ face· ao Estado. 
Queremos, pois, afirmar que estas frações da classe dominante'tiveram condi .. 
ções de pressionar o curso do processo decisório de algumas questões polhicas, 
com eficãcia e, algumas vezes;· com sucesso. Portanto; é possfvel conceber que 
uma organizaçAo aparentemente ·1 'privada" pode desempenhar um papel ideo.: 
lógico e polftico decisivo na unificação da classe. transformando-se em ••quase 
partidos" implantados na sociedade civil desempenhando um papel_ ideológico e 
polftico decisivo na unificaÇão da classe,5 . . . 

O trabalho irA se desenvolver através do acompanhamento da ação da As
sociação Comercial de Minas, sediada em Belo Horizonte, que, atê 1933, quando 
da fundação da Federação das lndllstrias de Minas Gerais (FIEMG), agirá em 
nome dos interesses do comércio, indústria. agricultura e finanças, o que tam·
bêm era peculiar às outras congêneres do Brasil. Mas, em termos do Estado de 
Minas Gerais, a Associação Comercial tinha melhores condições de interferir no 
curso do processo decisório de questões essenciais aos seus interesses. Eviden
temente, a sua atuaçAo de caráter estadual, e mesmo nacional, era dada portanto 
por sua proximidade aos centros polhicos de decisão, quanto pelo próprio de
senvolvimento de Belo Horizonte, na década de vinte. · " " : '·~ · , 

Em • 1920, • Belo Horizonte já não possufa uma economia essencialmente 
dependente das suas funções de capital do Estado. Com a expansão dos merca
dos no Alto São Francisco · foi-lhe conferido o papel de ~ntro de uma .região 
mais extensa. A ·interligação dos vales do Rio das Velhas e do São Francisco com 
os mercados do centro sul, proporcionada· pela Estrada de Ferro Central doBra
sil. torna Belo Horizonte um centro de comércio de gado e de redistribuição de 
mercadorias para estas regiões. E em· 1920; a Estrada de Ferro Oeste de Minas 
inaugura o . ramal Oivin6polis-Bero Horizonte, ·ligando a Capitat a .. algumas re· 
giões de mais intenso desenvolvimento: Sul e Triângulo. Sua inddstria tambêm 
adquirirA significativa expressão. A tabela 1 demonstra esta expressividade atra
vés da composição da estrutura ocupacional de sua população . .. 

~ . ."""" 

~ possfvel, portanto, conceber que a Associação comercial de Minas com o 
desenvolvimento de Belo Horizonte, não se limitou, na prAtica, a uma defesa lo
cal e especrtica dos interesses da classe. Na realidade, elementos de outros se
tores da classe dominante, bem como de outras · regiões do Estado estão em 
contato direto com ela, participando de suas iniciativas, que em indmeros casos, 
conforme se constata rã posterit;)rmente, tinham alcance também nacionaL 

Reportando-se às suas origens, vê-se que a Associação Comercial de Mi
nas foi fundada em Belo Horizonte em 1901. Os interesses de classe estão insti-

(5) GLUCKSMAN, Christine S. Gramscl e o Estado. Rio de Ja,!eiro, Paz e Terra, 1980, p.141~ 
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OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA DE BELO HORIZONTE -1920 

OCUPAÇÃO 

Exploração do solo e subsolo 

Indústrias 

Transportes 

Comércio, corretagem, etc. 
Força pública 

Administração pública e particular 

Profissões liberais 

Mal definidas 

SOMA 

NÚMEROS 

2.543 

5.942 

1.116 

2.055 

1.647 

1.833 

1.259 

763 

17.158 

"' 

, , j' 
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tuldos no seu estatuto de fundação: user órgão ante os poderes públicos do pa(s 
no Estado e fora dele das classes que a compõem, bem como ttas cong~neres 
existentes nas outras cidades do Estado de Minas Gerais que igualmente reuni· 
das em associação, por intermédio destas, se lhe dirijam, apresentando.:·suas 
queixas e defendendo seus legftimos interesses perante quaisquer· órgãos da , 
autoridade pública ••. promover. por todos os meios a seu alcance o desenvolvi-
mento a prosperidade das classes de que ê órgão."6 .. ,, · 

De uma. maneira geral a organização da Associação Comercial de Minas 
não diferia muito das outras congêneres do' Brasil. Os cargos principais compu
nham a Diretoria eleita bienalmente e eram: a presidência, a vice-presidência, 2 
secretários e 1 tesoureiro. A Associação tinha também um corpo de diretores 
que compunham as comissões permanentes: Comissão Consultiva, Comissão de 
Finanças, Comissão Arbitral e Comissões de Cotações Oficiais. 7 Destas faziam 
parte nomes representativos dos diversos ramos das atividades econômicas. 

Eram sócios da agremiação os comerciantes, os banqueiros e os indus· 
triais no efetivo exercfcio da profissão. Ressalte-se que, uma vez admitidos, nfto 
perdiam a sua qualidade de associados pela renúncia à profissão, desde que de
sejassem continuar como associados. Conforme se c_olocou, ela representa o in
ter&sse de outros setores dominantes, alêm do comércio. Dos 60 signatãrios do 
estatuto, 13 eram industriais ou banqueiros. . ; 

E important~ ressaltar a pequena renovação dos nomes nos quadros diri
gentes, levando, sempre ~s mesmas pessoas a comp~recerem aos diversos em-
preendimentos propostos pela associação_ · ,, 

., - .1 ~ 

(6) ESTATUTOS da AssociaçAo Comercial de Minas Gerais. Belo Horizonte, Imprensa Ofi· 
cial, 1901. p. 215. Idem P- 225. 

(7) l~em, p. 20.~3. , 
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Desta forma, constrói-se uma verdadeira vanguarda empresarial pela re
presentatividade econômica; pela. pr~tica de defes~ dos interesses de classe, 
pois, além .d;;ts relações formais entre as associações, estrutura-se uma rede ~e 
relações pessoais, üma vez que determinados elementos participam da diretoria 
de diversas as~ociações. Por outro lado, essa pre!sença de representantes de di
versos ramos da~ produção em diferentes organismos, facilitava a troca oe in
formações e o estabelecimento de articulações, demonstrativas da coesão dos 
diversos setores da classe dominant~.s .: .. , . ~ .... ,;.. .; •. ·"~ ."'(.: _ ·~· · 

0 caráter . associado e. subordinado do desenvolvimentO· das ·atividades · 
comerciais e industriais tém favorecido, conforme jã se colocou, o desconheci
mento da existência de uma mobilizaÇão especffrca destes setores _da produção. 
Suas demandas estariam como qu~ direcionada~,. apenas, por preocupações 
econOmico~financeiras imediatistas, não havendo interesse pela 6rea polftica. 

Esta colocação pressupõe, que os problemas econ.ômicos não têm dimen~ 
são poUtica, levando a não se considerar os esforços de participação que tradu
ziram-se tanto em tentativas de se criar um espaço próprio para a .representaçrio 
polftica destas frações de classe, quanto à utilh::ação de todos o~ canais abertos à 
sua partici paçAo e/ou :influência pelo· Estado. 1_0 Desta maneira coloca-se, já na 
década de, vinte, a questão do Estado: visando alcançar uma igualdade polfti
co-jurfdicá com a fração agro-exportadora, reivindica-se o direito de participar 
da legislação e da administr~;ição e, talvez, de modificá~las, reformá-las; mas, nps 
quadros fundamentais já existentes. ·' · 

Em Minas Gerais, o descontentamento dos setores comercial e industrial e 
suas reivindicações para que se ampliasse o campo de ação· do Estado, permi
tindo a sua participação em todos ·os nfveis administrativos, pode ser evidencia-
do através da atuação .da Associação Comercial de Minas Gerais.~ ~ - · · ,. 

Tendo em vista este tipo de reflexão. é fundamental atentar .para a linha do 
discurso :c;1a entidade, onde articulam-se e elaboram-se posições ídeol6gicas que 
justifiquem a sua interferência no processo polftico: o primeiro ponto a ser ·ana
lisado é o papel que a classe dominante atribui à Associação: '"'Uma associaÇão 
de classe não pode e nem deve se limitar aos fins exclusivamente materiais, co
mo se acontecer,~ porquanto não nos consta. que um simples montepio' possa 
aparelhar moralmente os indivrduos para as rudes campanhas da vid.a poUtica e 
SOcial ,(.~ • : ,n 11, ' ' , ,..,... . ·• . . _.-.. ...,...,~1 ,. ··~I ~ oi· · . . 1 . ,- ~j. ~ i 

Em segundo lugar, a importância que a classe -atribui ao comércio à à in
dústria: ( ••• ) nas sociedades civilizadas e adiantadas, ·o comércio e a indústria 
tornam-se v.fncuJos poderosos entre homens e nações( .. ,)'"'12 · ~ ·· ·,_ 

11~. ...,.. • r ~ · 
(8) Veja-se e ségulnte amostragem: , •. , .. ... , ... - ~ .. 

Teófllo Ribeiro. Industrial, presidente da Assoclaç.§o Comercial de Minas, membro da 
diretoria ·da Sociedade Mineira de Agricultura; Cristiano Teixeira Guimarães, lndustrfa.f 
e banqueiro, presidente da' Assoclaçtlo Comercial de Minas. presidente .. do ; Banco do· 
Comêrclo e lndCistria . de Minas Gerais, membro da Comlssao Tácnlca Consultiva da 
Capital; SebastUio Augusto da lima. comerciante, presidente da Associaç~o Comercial 
de Minas, membro da diretoria da Sociedade Mineira de Agricultura: Lauro de Oliveira 
Jacques. deputado federal em 1927, presidente da Associação Comercial de Minas, 
membro do Conselho Rscal do Banco da Lavoura de Minas Gerais; Antanlo Albelro 
Abreu, "Industrial, presidente da Assoclaç!lo Comercial de Minas, membro da diretoria 
da Sociedade Mineira de Agricultura; Lauro Vida!, comerciante, membro da diretoria 
da Sociedade Mineira de Agricultura; Sócrates Alvlm, membro da diretoria da Socie
dade Mineira de Agricultura, diretor da Escola Superior de Agronomia e Veterinária de 
VIçosa; Josê Carlos de Morais Sarmento. engenheiro e Industrial. vice-presidente da 
Associação Comercial 4e Juiz ~e For~ e presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora. 

(10) GOMES~ l.ngela Maria de C. Burgu6sla e trabalho no Brasfl. Rto de Janeiro. Campus. 
1979. p. 261. . . 

(11) ASSOCIAÇÕES de Classe. O momento. Belo Horizonte, 11, set. 1927. 
f12) NOS~O lema. OOOfT'JArc/odeMinas. Belo Horizonte, 31 mar. 1901. 
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Dentro da sua ótica da grande importância econômica que representa para 
o paJs, propõe-se a discutir todos os problemas da nacionalidade sempre sob o 
aspecto do uínteresse coletiV011

• o editorial do primeiro. número do jÓrnaJ 110 
Momento .. , destaca a sua importância como elemento construtor da prosperida-

" de de Minas e do Brasil, traduzido por seu espfrito de ordem, ponderação ·e tra~ 
baJho, sendo pois, uma classe respeitável pela sua contribuição ÍlO desenvolvi· 
mento da 'l/ida nacionaP 3 • .. ~- t: t' .;;f .. , •• .. 

A classe dominante mineira, acreditando em sua competência e na con
fiança da coletividade, que tem em seu trabalho uma fonte de virtude, constrói 
uma relação que converge para mostrar que sua finalidade ê o bem estar social e 

. a felicidade pública. . ~ ; jU: • :; '• :: b r,~('; ...... 

Nas colocações acima, observa-se que a classe destila o conceito de pro
gresso e desenvolvimento como algo a se chegar de uma· maneira normativa, 

-mostrando que a história não é criação e transformação, mas algo já prefixado, 
que vai crescendo com o correr do tempo. ' · · · ~ ,. · ~~~· ' ' 

Num sistema polftico como o do Brasil onde estavam ausentes às partidos 
nacionais, a hegemonia do processo polftico, avocada pelos Estados de gámde 
força econômica e demográfica, Minas e São Paulo, era garantida por suas or~ 
ganizações polftico-partidârias. Apresentavam quase o mesmo quadro partidá
rio dnico que absorvia a totalidade das forças polfticas (Partido Republicano Mi
neiro e Partido Republicano Paulista) comandado por uma Comissão Executiva 
Central. · 

Assim .. a responsabilidade pela condução do siste~a polftico cabia, exclu
sivamente, à agro-exportação. Neste sentido, os novos problemas resultantes da 
c~escÉmte diferenciação e complexidade da vida social reclamavam um novo tipo 
de ação para o Estado. Entre as medidas necessárias, avultava a do estabeleci
mento de reformas que alargassem a base social do seu do·mrnío. , , ·. · {~.-.-~r 

Dentro deste diagnóstico mais geral é que parte a propo.sta especifica da 
• luta pela representação polftica no Congresso. E r a preciso a organização polftica 
das "classes conservadoras" no intuito de assumirem nos parlamentos legislati
vos e nos altos postos administrativos, ~'o lugar que lhes compete como fatores 
ponderáveis da grandeza patrfcia".14. Esta organização tem os seus pontos ini
ciais em 1927 quando a Associação Comercial lança as bases de uma vasta Co.n
federação que representasse todos os elementos do comércio e da indústria para 

.,que de uma maneira coordenada e homogênea pudessem reivindicar o direito 
de participar do aparelho de Estado. Neste contexto se pronunciam de maneira 
vigorosa: ( ••• é necessário a nossa presença nas casas do Congresso Estadual e 
Federal, bem como nas Câmaras Municipais onde o nosso concurso é indispen
sâvel em beneffcio dos problemas que entendem diretamente com as nossas ati-

. vidades e q~e não poder:n ser solucionados sem o auxflio de quem possua f rUi
mo contato com eles. Os erros cometidos por nossos legisladores se perpetuam 
cada vez mais .•. ) 15 . . . 

Assim, o discurso empresarial ao mesmo tempo que contém a proposta de 
sua participação,' envolve um elemento de critica ao Estado Oligárquico, no ·que 
se refere ao recrutamento das suas elites e aos partidos polfticos, um sistema 
irregular de representação nacional em que o comércio e a indústria estariam 
e~clufdos de votar. É esclarecedora, também, a posição da Associação Comercial 

.... 
(13) NOSSA rota. O momento. Belo Horizonte, 7 set. 1927. 
(14) CONGRESSO das classes conservadoras. DIArio do ComArr:ío. Belo Horizonte, 13 dez. 

1927. 
{15l CONGRESSO do comércio, ind(Jstria e lavoura de Minas Gerais. Diário do ComArclo. 

Belo Horizonte, 26 nov. 1927. 
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ao defender a convocação de uma Assembléia Constituinte para~ elaboração da 
reforma constitucional de 1926. Expondo sua posição dizem que a falta de repre
sentatividade dos polfticos é devida à ausência de partidos que realmente repre
sentem as aspirações nacionais. Então, numa reforma constitucional. ( .•• } esta 
terâ que ser executada por uma Constituinte, a fim de que o povo possa, cons
cientemente escolher os seus verdadeiros representantes, os quais se apresen
tarão ao sufrágio popular com programas definidos. 56 assim, numa Consti· 
tuinte revisionista ou reformadora, o povo poderá ter não mais uma burla, mas 
verdadeira representação útil e aceitãvel"16. 

Dentro destas perspectivas de crftica aos partidos polrticos co~tinuam ar· 
gumentando: "( •.• } levando o negativismo o propósito injustificâvel de se vedar 
às posições qualquer possibilidade de triunfo- o individualismo republicano de 
que foi denodado paladino '.o · Sr~~ Campos Sal~s; com ·a. instituição· da c h a ma da 
polrtica dos governadores; 'tornou lei escrita o àbsurdo argümento que $6 con· 
fere tal direito às posições que estejam árregimentádas sob a bandeira de üni 
partido perfeitamente organizado'(; · ,~)" _n.' 'tAssim, apoiando a reforma consti
tucional em 19~6 e criticando a. existência dÓs partidos existentes, jã anterior 4 

mente em 1924, a Associação sugere a criação de um partido nacíonal, para a 
defesa da nação contra seus exploradores, que devia se impor pelas urnas para 
que seus direitos sejam respeitados ( .•• )"18. Apesar desta postura, que voltarã à 
discussão inúmeras vezes, os setores da burguesia comercial e industrial irão 
utilizar o partido existente: o seu interesse é um equitrbrio determinado que ob
têm exatamente reforçando ou não o P.R.M., de acordo com as regiões do jogo 

. - . .. 19 . •. . o ' · · - . 

ditadas pela conJUr:'tur~ ~ I, , 1 n-, • .. 1"'-.~ fi _ .. . ~• -~ ·~ . ·>-.... ft.n ;.: .. ~-;; , ... • -. · 
Exemplo dessa· aproximação ê o apoio à instituição_ do voto secreto feito 

pelo presidente dÓ Estadó, Antônio' Carlos, mas ondê tecem ao' mesmo tempo 
crrticas aos pol(ticc)s anteriores~ dizendÔ--que- o voto' 'secreto abre perspectrvas 
novas no caminhó das práticas deniocrãticas· p-ropiciando âos eleitores um meio 
quase seguro de sé livrarem do càbre~to dos_polfticos que' até aqui, honrosas ex
ceções, os .têm arrastad~ às urna·~ s~m aQ rnenQs permitir q~,Je 'tomem conh_eci
mento do nome dos candidatos. ·Porém quanto ao voto secreto continu·am com 
a postura de apoio, argumentàndo que'este r'epresenta inegavelme!lte um gran
de pas~o no c a mi n~o . d~s, rea!i.zaçÕes 1 repl,Jblican~s 1 e . por. isso, se apro~ima m 
tanto quanto possfvel da r~alidade ~!eitoral. Fa.lam da impossibilidade de se cr.er 
que até hoje os presidentes de Estadq n~o revelassem a coragem qe adotar uma 
providência tão sig~ificativa na área polftica. .._; 

Louvam o presidente Antôni(,) Cados, pela bravura com que se pôs à frente 
de medida tão liberal. Afirmam também que a iniciativa de Minas depois de qua
se quarenta anos de Repliblica · fi~rã como um estrmulo ao pars e aos outros 
estados para que imitem tão saudável exemplo.20~. . __ 1. • 

I > • ,. ·• 

• I 

. . .. 
(16) REFORMA constitucional. O movimento. Belo Horizon~e; 7 set. 1925.' ! 

(17) O DEVER das classes conservadoras. DIAriodoComérdo.·Belo Horizonte, 22-nov. 1927. 
(18) ASSOCIAÇÃO Comercial de Jv'llnas. Ata. Belo Horizonte, 7 set. ·1925.. 
(19) ASSOCIAÇÃO Comercial de Minas. Ata. Belo Horizonte, 13 mar .• 19~6. ' 
(20) O VOTO secreto. O momento. Belo Horizonte, 7 set. 1927. 
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