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JK eo Geoprocessamento
juscelino Kubitschek
foi 0 responsavel
pela cr iacdo de
urn vasto acervo
de informacoes

em 1955, ta rnbern pelc voto direto.

qeoqraficas

pre conduzido pelo mesmo motorista que

Ao assumir a prefeitura de Belo Horizon
te , anunciou que iria "administrar na rue,

e nso fechado em um gabinete". Rodava
frequent ernent e por toda a cidade, sern

dirigia 0 carro em que veio a falecer, no
acidente de 1976. Isso Ihe deu uma visao

Em setembro de 2002 0 Brasil comemo

abrangente de demandas e prioridades, e

rou 0 centenario de nascimento de Jusce

dessavisao vieram mu itas iniciativas irnpor

line Kubitschek de Oliveira, um dos presi

tantes .

dentes mais carismaticos e ma is celebra
dos de todos os tempos. Ao analisar a bi 

Uma dessasiniciativas foi justa mente a for

ografia de JK, sua passagem pela presiden

rnacao de u m acervo de inforrn acao geo

cia, coroada pela construcao de Brasilia,

grafica . Um dos inst rument os que foram

costuma of uscar toda a sua exper iencia an

produzidos em sua adrnin istracao na pre

terior . A polftica nao estava em seus p Ia

f eitu ra de Belo Hor izonte, entre 1940 e

nos ao se formar em Medicina, mas as cir

1945, foi um conjunto de plantas

A real iz

cunsta ncias 0 levaram

cadastra is da cidade co ncluido em 1942 .

moti ve

verno do

Foi a primeira iniciat iva do qenero desde

a Casa Civil do go 
Estado, e daf a Camara Federal

sees int

pelos a

JK em 194 0

arreca c

aos 32 anos. Com 37, fo i nomeado pre 

a fun dacao da cidade, executada a partir

feito de Belo Horizonte pete entao

da constatacao da grande diterenca exis

Barreto, tarnbern fundado par JK na de

ria

interventor federal no Estado , Benedito

tente entre a cidade pro jetada e a cidade

cada de 1940.

vanta rr

Valadares . Durante essa experiencia como

real . De fato, plantas historicas de BH an

prefeito, que deserevo com mais detalhes

te rio res a essa epcca f requenternente rnis

A iiqure 7 apresenta uma amostra das

rarn rm

a seguir , recebeu

apelido de " pref eit o

turam elementos do projeto da cidade,

plantas cadastrais de JK, onde pode ser

visao d

furacao ". A partir dela, JK reuniu creden 

conforme idealizado no f inal do seculo

observada a riqueza de detalhes. Curvas

para a

ciais para eleger-se deputado constitu inte

XIX, e elementos rea is, ed ificados . Reali

de nfvel a cada metro, toponfmia, areas

f oi ma l

em 1945, apos 0 fim do Estado Novo , e

zadas em escala 1:2000, as plantas de JK

verdes, hidrografia, equipamentos publi 

const r

para eleg er-se governador de M inas Ge

sao coloridas e f ar am tracadas a nanq uim

cos de usa co let ivo , e ate as linhas de bon 

asfa lta:

rais em 1950, pelo voto direto. No Estado,

sobre papel canson , em um fo rmat o pro

de . As ed ificacoes estao tarnbern rigoro

Aven ic

realizou um governo tarnbern not avel pela

xim o do A3 . Sao 16 1 f ol has orga nizadas

samente deta lhadas, com um detalhe in

a fu nc

q ua nt idade de ac ces e pe lo fm pet o

segundo um cr iter io de articulacao . Foram

teressante: a indi cacao do end ereco de

como
para

0

a rf

da pre i

f

2

desenvolvimentista, na construcao de es

produzidas diversas cap ias. A Prodabe l

cada uma del as, anotado no interio r do

tra das, de h idr el et ricas, na atra cao de

det ern hoj e uma dessascap ias, int eiramen

po l igono .

anotaca o

contor

empresas estrangeiras, na arnpliacao do s

te restaurada , e ja devidamente rasterizada

carresponde de perto ao que usamos hoje,

anteric

sistemas publicos de saude e educaca o .

e vetorizada. Out ra cop ia resta urada en

no geoprocessamento mun icipal : apenas

to basi

a Presidencia

contra-se no Museu Historico Abflio

o nurnero de porta e indicado, e subdivi 

xou m

Suas reelizacoes 0 levaram

. 68 I

'c.

. . <.U

,

0

est i lo

de

I www.m undogeo .co m.br •

uma cidade cuja vocacao caminhou em
outras direcoes . A p ropr ia laqoa da
Pampulha foi criada par ele: existia no lu
gar um pequeno barrarnento, que aten 
dia a uma fazenda na reqiao. JK mandou
elevar 0 nivel da barragem. criando a la
goa como existe hoje, ja com as obras de
Niemeyer em seu entorno.

Com relscao

a ocupacao do solo urbano,

JK editou, logo no primeiro ana de go
verno , um novo c6di go de posturas. A ad
mln istracao organizou-se para aumentar
a f iscaltzacao sobre lot eamentos mais d is
t ante s, como form a de cont rolar a expan
sao. Por outro lado, a urb anizacao de are
as proxirnas ao centro foi estimula da at ra
ves da doacao de te rreno s publicos para
Fig u ra 1

soes internas sao deixadas de lado .

ent idades f ilant ropicas, reli qi osas, espor

a abertura de avenidas, criacao de hospi

t ivas e culturais . A desaoro priacao de ter

tais, e ate mesmo a inauquracao de um

renos para a instalacao de novos equipa

A realizacao desse levant ament o teve um

restaurante pop ular, iniciat iva que voltou

mentos tarnbern foi realizada, dando ori

motivo prosaico, amplamente conhecido

a moda recentemente. Sua reahzacao mais

gem aos campi do atual CEFET-MG e da

pelos administr ado res atu ais: aumen tar a

conhec ida, no entanto , fo i

con junto

UFMG . Foram tarnbern criados espacos

arrecadacao, ajust ando a polit ica tr ibut e

arquitet onico da Pam pulha, proj etad o

para a c1asse t rabalhadara, como um pre

le

pelo recern-forrnado Oscar Niemeyer a seu

cursor dos conjuntos habit aciona is, hoje

vantamento serviu para or ientar as acces

ria

a realidade.

Ao mesmo tem po,

0

0

a~ a o

pedido. A Igreja de Sa o Francisco, de inc

conhecido como Conjunto IAPI. A

da prefeitura na area urban istica, que fo

vadoras lin has parab 6li cas, 0 Cassino que

estruturante e t ransformadora de JKtam 

ram muitas e def init ivas, resulta do de uma

hoje e um Museu de Arte, a Casa do Baile

bern criou uma serie de avenidas radia is,

visao de f utu ro e de um projeto coerente

eo lat e Clube sao hoj e mar cos da cidade,

ao lange das quais novos bairros foram

para a cidade. Por isso, sua adrninistracao

alguns dos pou cos atr ativ os t urfsti cos de

sendo criados. Ao longo de seus cinco

foi marcada por muitas obras, incluindo a
construc ao

de

novos

bai r r os,

0

asfaltamento de avenidas e a condusao da
Avenida do Contorno, incompleta desde
a fundacao da cidade em 1897. Obras
,:omo essas contribu iram definitivamente
. ara a consolidacao da cidade em seus
'_ Qnt ornos planejados no f inal do seculo
anterior . Nas areas sociais e no saneamen
to basico, a adrnini stra cao JKtarnbern dei
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Fig ura 2.
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ano s como pre feito, JK t ransfarmou co m

hom6nimo, at raves de meu pai. 0 forma

visao estrateqlca, desenvolvida atraves do

pletamente a cidade fundada quatro de

t o da inscricao irnobiliaria eo mesmo usa

contato intensivo e do conhecimento da

cadas antes.

do

Outra inovacao da adrninistracao munici

sistema

realidade da cidade, j unt ament e com a

informatizado de tributacao . A figura 2

estrat eqia de alocacao de recursos, que

apresenta um desses cartoes,

viabil iza obras ao mesmo tempo em que

ate

hoje,

no

atual

agrega recursos tecnol6gicos e de inte r

pal JK foi 0 uso de equipamentos auto
mati cos para a cobranca do IPTU. Com

o exemplo de JK e sempre

esses equipamentos, a guia para paga

epoca de eleicoes, par candidatos que pre

r acao de politi cos dev eria bus car

mento do imposto era um cartao perfura

tendem cornparar-se a ele. 0 que sempre

vigorosamente.•

do, exatamente como aqu eles que vena

me soa muito pretensioso . Como adrni

mos decadas depois em computadores de

nistrador, JK reuniu um conjunto de ca

Fontes:

grande porte. 0 pr6prio cartao recebia a

racter fst icas e virtudes qu e parece

Foto de JK: Museu Hist6rico Abflio Barreto

quitacao por autenticacao rnecanica, e era

inalcancavel pelos nossos confusos pa

- Prefeitura de Belo Horizonte

retido pelo proprietario de im6vel como

droes atuais . Algumas dessas caract erfsti 

Plantas cadastrais: Empresa de Informatica

comprovante de pagamento . Guard o doi s

cas podern, no entanto, ser perseguidas

e lnforrnacao do Municipio de Belo Hori

desses cartoes, legados a m im por um tio

pelo s atuais administradores publicos. A

zonte - Prodabel
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lembrado na

macae, sao virtudes de JK que a atual ge

e en g enhei ro civi l. doutor ern Ge n. cia da Com puta cao e assessor de Desenvolv imento e Estudos da Prodabel- Empres a
de Inf ormatica e m f orrnacao do M un icip io de Bela Horizonte. cdavis@uol.com.br
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