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Juiz de Fora, Novembro - Dezembro de 1963 N.O 111 

Grupo, formado nas escadarias do "Capitólio" de Albany, Capital do Estado de Nova York, 
vendo-se da esquerda, para a direita: M. E. Franks, Quo Frensel, George W. Weigold, K. 
K. Iya, Khalid T. 'Ali, Sattar Parekh, Thomas L. Frankovic, ·Fadoul Rebeiz, Enrique Blanco, 

Gabriel Cereceda T., Tamoh Ikeda, Harry Buckley e T. J. Reilly. 

e/eçtSe:J. Jc adÍjv:J. :J.v6te lei/e, �zlilúJCr..l e 

Qjj.unto-:J. cozze/úf(}j" , 
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PRÓSPEROS 
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Il pllClJ.(1/UQ, SEÇÃo CORREIAS 

floncn. de lona e borracho 
CO<1'eias Planas e redondo. d� couro 
TronsporlOdonH e elevodoro. 
Em�ndos e poskn poro correiOS 
MangueirQS pora lodos os fins 
ConecÇ'Õe. diverso. elc. 

sEÇÃo lAnÓNIOS 
PodronizodOres e desnolodeiros 
Pôsteurizadores e boledeiros 
Ordenhadeiras mecânicos 
Vasilhames poro leite 
Compressores 
Malerõol poro refrigeração 
Coalho ele. 

SEÇÃo AGRícOLA 
Tralores. orados e grades 
5emeodeiros e colhedeiras 
Roçodeiros.. de moto 
Corlador •• de forragem 
Polvilhodeiros e moinhos 
Instrumenfos e medicamentos 

veterin.ôrios 
Insetickfas poro o lavoura 

• 
Bombas poro irrigaçõo O óleo dieser. 
90\01ioo e elétrica Bombas rnonuo"'$ 
Carneiros hidrôulicos elc. 
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Viagem bacticinista 

OUo Frensel 
Presidente da 

Associação Brasileira de Lacticinistas 

Nos números de abril e julho do corrente ano 
(190 e 193) do nosso veterano "Boletim do Lei
te" demos a notícia do honroso convite que 
recebemos para esta maravilhosa viagem e as 
primeiras impressões, resumidas, da mesma. 
Não é nossa intenção escrever um tratado Sô
bre os lacticínios norte-americanos, pois, para 
tanto, nos faltariam quase todos os fatôres in
dispensáveis para a realização respectiva. An
tes de nós, tanto o "Boletim do Leite", como' 
a Revista do I.L.C.T. (ex-Fe\ctiano) publicaram 
esplêndidos trabalhos sôbre o que viram nos 
lacticínios norte-americanos os nossos amigos 
e colaboradores Frade Madsen, Hobbes Albu
querque, Jorge de Mello Sabugosa, Oswaldo 
Ballarin e Pautilha Guimarães de Carvalho. De 
nossa parte pretendemos dar, unicamente, uma 
reportagem do que vimos, já que não é pos
sível fazer um trabalho completo, pois, para 
tanto nos faltou e continua faltando o tempo 
necessário. A literatura lacticinista mundial, 
tanto em revistas, como em livros, muito tem 
disseminado sôbre o extraordinário desenvol
vimento dos lacticínios norte-americanos. A 
maioria dos nossos ouvintes e leitores é per
feita conhecedora dêsses aspectos. Entre os li
vros de repercussão internacional nos serviu de 
guia de valor inestimável o precioso livro 
"U.S.A. Studien-Reise eines Mi\chwirtschaftlers" 
(Viagem de Estudos aos E.U.A. de um lactici
nista) de autoria do nosse;> prezado amigo e 
técnico lacticinista, de reputação mundial, Dr. 
M. E. Schulz, Diretor do Instituto de Química, 
do Estabelecimento Federal de Experimentação 
e Pesquisa em Lacticínios, de Kiel, Alemanha 
Ocidental. Este excelente livro, escrito, simul
tâneamente, em alemão e inglês, merece ser 
recomendado novamente aos estudiosos lacti
cinistas. 

Como se vê, não chegamos aos E.U.A. des
prevenidos, mas, como a maioria, algo des
confiados quanto ao que nos esperava, pois, 
as referências sempre são tão superlativas que 

aos Estados Unidos 
se pensa logo em exagêros. Entretanto, o im
pado da realidade norte-americana nos dei
xou quase fulminados, pois, ultrapassou e mui
to mesmo aquêles superlativos dos quais tanto 
desconfiávamos. Já estamos vendo o sorriso 
descrente daqueles que não estiveram ainda 
nos E.U.A. Entretanto, o fato é que sem ter 
estado lá, nenhuma idéia se pode fazer sôbre 
a realidade norte-americana, embora ela seja 
tão humana, como a nossa ou de qualquer 
outra nacionalidade. Aliás, qual é a raca do 
norte-americano ou do brasileiro? ou de fantas 
outras nacionalidades? Entretanto, certamente, 
não é nossa finalidade entrar aqui em gran
des elucubrações filosáficas, mas êste deslize 
vai por conta do que observamos e sentimos 
no Congresso Mundial de Alimentação que 
assistimos em Washington e que será objeto 
de outro traballho. 

Uma causa essencial para compreender os 
EU.A, é conhecer a língua inglêsa o que, aliás, 
é quase acaciano, pois, para compreender 
qualquer país ou povo, o conhecimento de 
sua língua é essencial. Encontramos muitos 
norte-americanos falando espanhol, alemão, di
namarquês, francês e até português, mas eram 
as exceções, como o seriam aqui no Brasil ou 
alhures. 

Muitos amigos nos pedem fazer compara
ções entre o que vimos na Europa e agora 
nos E.U.A. Causa impossível, pois, a diferença 
é enorme, embora em ambos setores somente 
se tenha encontrado tremendo esfôrço de pro
dutividade. Embora, talvez, de maneira dife
rente, todos êstes povos lutam pela sua sobre
vivência e progresso de forma a mais impres
sionante. Evidentemente há exceções, como 
aqui e alhures, mas na verdade a luta pela 
vida, pelo progresso, material e espiritual, em 
tôda parte apresenta aspectos os mais belos 
e impressionantes. 

Confessamos que estamos custando um pou
co a entrar no objetivo principal desta nossa 
reportagem para o que contamos, contudo, 
com a compreensão de todos, considerando o 
tremendo impacto de tudo quanto nos foi da
do observar. Para atingir a elevada produti
vidade do seu setor lacticinista o norte-ameri
cano dispõe de dois fatõres, cuja importância 
é básica: elevada noção de higiene e alta 
eficiência dos métodos empregados. Para 
exemplificar de maneira a mais drástica esta 
afirmação, basta citar o abastecimento de 
leite pasteurizado às populações. Frizamos 
pasuteurizado, pois, também há outros tipos, 
como uperizado, esterilizado, etc., mas aquêle, 
como em tôda parte, é o le.ite de consumo por 
excelência. Já em seu citado livro, Schulz ci
ta, ao falar de sua viagem por via marítima: 
"T õda manhã era oferecido leite fresco! Co
mo se resolvia o problema, fornecendo dià
riamente leite pasteurizado normal? Sabiam 
vocês que os transatlânticos norte-amricanos 
transportam leite de consumo para um pe-
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ríodo de três semanas? A qualidade do lei
te é tão elevada que, quando conservado a 
+2 e +3°C, não perde o seu paladar de fres
cura na viagem de ida e volta." Isso diz tudo, 
não é? Mas, como se realiza tal milagre? Foi 
o que tivemos oportunidade de verificar por 

-mais de uma vez: gado são, gente sã, ali
mentação farta e de prmeira qualidade para 
ambos, ordenha mecânica, refrigeração ime
diata, conservação a baixa temperatura, trans
porte a baixa temperatura em carros-tanques 
iso-térmicos com ou sem refrigeração. Tudo 
isso presidido por uma higienização das: mais 
rigorosas, completas e eficientes. Não se faz 
economia, nem em frio, nem em higiene. !=is 
porque de muitas fazendas' norte-americanas 
o leite é coletado dia sim, dia não. E não pen
sem que êste método seja empregado excep
cionalmente. Na verdade êle é usado em qua
se tódas as fazendas nos Estados leiteiros 
que visitamos e não apenas para o leite de 
consumo, mas também para aquêle destinado 
á industrialização. Aqui vem' muito a propó
sito alguns dados sóbre o abastecimento de 
leite e derivados nos Estados Unidos em 1960, 
que encontramos numa publkação da "Milk 
Industry Foundation" (Fundação da Indústria de 
lacticínios), intitulado "Milk Facts" (Factos lac
ticinistas) : 

leite em Por-
Utilização litros centa-

(milhões) gem 
leite fluído, inclusive creme de 

mesa, nas cidades, vilas e fa
zendas . 

manteiga 
queijo . . . . . . . . .  
leite evaporado e condensado 
derivados congelados 

(i ce-cream, etc.) . . . 
leite integral em pó . 
alimentação de bezerros 
diversos . 

22 995 
13 952 
6 043 
2 472 
4 258 
358 

1 228 
725 

47,7 
25,2 
10,9 
4,5 
7,7 
.0,6 
2,1 
1,3 

Apesar de tão impressionantes cifras, o nor
te-americano ocupa apenas o 15.0 lugar entre 
os grandes consumidores de leite e locticinios, 
conforme a mesma publicação, citando em 
1959 co. 300 kg contra 700 kg da Irlanda. Ain
da assim em 1960 as 17 549 mil vacas recen
seadas, produziram 55 314 mil toneladas de 
leite com umo média de 3 180 kg por voco. 

Evidentemente tão elevada produtividade e 
qualidade, sômente puderam ser conseguidas, 
por meio de um alto padrão de ensino e pes
quizas lacticinistas para cuja realização, de 
fato, os E.U.A. dispõem, não só de uma gran
de série de estabelecimentos especializados, 
dirigidos por elementos da maior capacidade, 
mas, também de um constante incentivo, tanto 
de origem particular, como governamental. Vi· 
sitamos algumas das universidades mais conhe
cidas entre nós, não só pelas suas ligações 
mais 'íntimas às atividades agro-pecuârias bra
sileiras, como pela sua mundialmente reconhe, 
cida especialização lacticinista. Referimo-nos, 
especialmente, á Universidade de' Wisconsin 
em Madison, onde estudou Pautilha Guimarães 
de Carvalho e de lowa, onde em Ames, se 

formou Frode Madsen. Especial realce mere" ce, contudo, também, a Universidade Purdue em lafayete, no Estado de Indiana, cujo tradi: cional ligação com·a Escola Superior de Agricultura de Viçosa, em Minas Gerais, continua produzindo os mais admiráveis frutos. Muitas projetos continuam em estudo e elaboração neste admirável estabelecimento, onde tivemos um dos mais agradáveis e inesquecí_ veis acolhimentos. Estes estabelecimentos não são oficiais, embora gozem da maior proteção governamental, sendo subsidiados por fundações particulares, contribuições da indústria etc. Entretanto, atrâs de todo êste formidáveí e contínuo desenvolvimento se encontram as instituições, criadas pelas próprias classes interessadas: as associações, as fundações, etc. Este setor se ocupa de todos os aspectos que hoje se resolveu chamar de promoção o que representa qualquer atividade legal que possa contribuir para o· progresso· da atividade econômica respectiva. Tivemos contatos valiosos com algumas dessas associações e tivemos ensejo de apreciar, não só o tremendo trabalho que desenvolvem, mas também os formidáveis meios que são postos á sua disposição pelas classes interessadas. A primeira e para nós mais importante é a Dairy Society, International, de Washington, órgão de cooperação com o F.A.S. (Serviço Agrícola Exterior) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos cuja atuação não se limita a colocação dos excedentes, mas a realização de largos programas educacionais, visando o aumento do consumo de leite e derivados em outros países. Temos também a já citada Fundacão da Indústria de lacticínios, a American 
Dry Milk Institute (Instituto Americano de 
Lacticínios), o National Dairy Council (Con
selho Nacional de LacticiniosJ, o American 
Dry Milk Institute (Instituto Americano de 
Leite em Pó) e outros. T ôdas estas organiza
ções dispõem de técnicos da maior categoria, 
mestres em suas especialidades e integralmen
te dedicados ao seu crescente desenvolvimen
to. Dispõe de usinas experimentais, de labo
ratórios amplos, de casinhas dietéticas e, prin
cipalmente, de material educacional e de pro
paganda vasto e moderno, de uma variedade 
quase inacreditável. Basta reparar no enorme 
volume que trouxemos conosco e que ainda 
estamos recebendo. Não são apenas folhetos 
ou prospectos, mas livros, excelentemente imo' pressos, ilustrados e encadernados. A sua dis
tribuição entre os interessados é feita ás deze
nas, centenas de milhares e mesmo aos mi
lhões. A sua participação ou promoção em 
feiras, exposições, etc., é sempre algo de sen
sacional. Em Milwaukee, Wisconsin, o Estado 
Leiteiro dos Estados Unidos, a conhecida fábri
ca de tratores e máquinas agrícolas Allis-Chal
mers, recepcionou o nosso grupo, a fim de 
apresentar Miss Marilyn DrÇJeger, a "Alice in 
Dairyland" do ano, o que representa um titu
lo, como rainha dos lacticinistas. Para conquis
tar tão honroso título, Marilyn, teve qúe .con: 
correr com inúmeras rivais, e somente suas al
tas qualidades lhe garantiram êste honroso 
titulo. Para tanto não foi bastante sua beleza 
e evidente saúde, mas teve que comprovar 
sua excelente educação e competéncia, como 

.. .................. .. ..... ................. 
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criadora de gado Leiteiro. De fato, na fazen�a 
de seus pais, ela se dedi:;a a êste elev.ado mls
tér, tendo conquistado Inú.meros tr�feus. para 
grande alegria dos seus dignos pais. Citamos 
êste fato, como um dos inúme:r<;>s. exemplos 
das atividades em prál dos lactlclnlo.s que se 
realizam anualmente nos Estados U[1ld�s . •  co:n 
intensidade. Ou-tro comprovante da eflclencla 
com que funciona esta promoção nos Estados 
Unidos, está, por exemplo! na escolha dos 
compone.ntes do wupo. conVidado o qual, ape
sar de lá ter Sido Citado, nome�remos c�m 
prazer a seguir novamente: do C�i1e: Gabnel 
Cereceda Tagini; da Espanha: Ennque Blan�o; 
das Filipinas: Vicente A. Araneta; da Indla: 
K. K. Iya; do Japão: Tamoh Ikeda; do I�a
que: Khalid T. 'Ali; do Líbano: Fadoul .Rebelz; 
do Paquistão: Saltar Parekh e do Bras!l: Otto 
Frensel (parece ainda um sonho). POIS bem, 
êste grupo, que não se. �.�lnheCJ(� antes, de 
formação, educação( religlao e Idades ?e:.m 
diferentes, se combinOU com uma p�rfelçao 
que raramente se consegue com entendimentos 
e treinos prévios. Estou certo de que se for
mou um grupo amigo para sempre. 
'Como vêem, está custando en!r�rmos na aná

lise dos estabelecimentos que vIsitamos e acr,:
ditamos que agora já não nos podem.os mais 
furtar a esta obrigação. Faremo-Io, pOIS, a ��
guir na ordem cronológica e por Estado VISI-
tado. 

Conforme vamos narra� em trabalho separa
do estivemos em Washington, D.C., de 5 a 
18

' de junho, assistindo ao Congresso. Mun
dial de Alimentação. Durante o mesmo livemos 
muitos contatos, especialmente, co:n .o Depar
tamento de Agricultura, mas pnnclpal:nente 
com os nossos companheiros .da futura viagem 
lacticinista. Moramos todos IU!1tos no mesmo 
hotel (2100 Hotel, na Conneclicut Avenue �o 
mesmo número) em bairro sossegado, mas nao 
muito afastado do centro. AI�m dos c�ntatos 
com o Departamento de Agn�ulturaL tivemos 
em Washington várias oportunldad�s par? c.o
nhecer estabelecimentos que se dedicam. a �IS
tribuição de alimentos, resta.urantes� cafetenas, 
etc causando-nos grande Impressao o enor
me" consumo de "Ice cream" (mais !l0:do) e de 
"Ice Milk" (mais magro), ma�. pnnclpal�ente 
de "coftage cheese", que partlcll?a da alimen
tação diária sob as mais vanadas formas, 
sendo enorme a literatura a êle referente . . Seu 
sabor agradovel, sua facilidade de cO ,m?lna.r 
com outros alimentos (saladas, etc.), facil dl
gestibilidade, etc., de fato, o recome�dam c�
mo um alimento da mai� al�a categ�na e cUI.a 
introdução aqui no Brasil nao devena ser mais 
retardada lembrando os trabalhos de Pascoal 
Mucciolo ' Pautilha Guimarães de Carv�lho e 
outros, por enquanto, inutilmente p�blidacj�s 
entre nos. Naturalmente tivemos e�selo e

D 
vc'" 

sitar a zona rural, não so de Wc:'s�lngton . . , 
mas também nos' Estados . I?r�xlmos, como 
Marylánd, Virginia, Wes! VI:glnla, et5' O que 
mais impressiona em tais viagens sao" certa
mente as esplêndidas auto-estradas, que ra

d
ra

mente' encontram iguais no :esto do mun o. 
Já de avião impressiona o .slstema _ de, faz�.n
'das mas assim de perto a Impressao e maior 
ainda. Tudo é aproveitado e plantado. Terras 

férteis, sim, mas também trabalhadas com efi
ciência. O gado leiteiro, salvo exceções é o 
holandês prêto e branco (Holstein-Friesian, co
mo é chamado lá), mas também se cria gado de 
corte por lo, parecendo haver preferência pelo 
Aberdeen de cabeça branca. Tôdas as fazen
das se distinguem pelos seus majestosos silos. 
As plantações são principalmente: milho, al
fafa, soja e aveia. A 40 km (25 milhas) de 
Washington visitamos um moderno Supermer
cado, cujo lugar de e stacionamento comporta 
6 000 carros e estava todo lotado. Trata-se do 
"GIANT FOOD-5UPER GIANT-DISCOUNT 
CENTER" com uma ârea de mais de 160 000 
metros quadrados da qual um quinto para pro
dutos alimentares. A variedade de alimentos e 
artigos de uso neste estabelecimento é tremen
da. Largas passagens entre os balcões frigorí
ficos, prateleiras, etc., facilitam a circulação 
dos milhares de c1ienles que ali vão fazer suas 
compras. Os preços são de tal maneira mais 
baixos (30 a 50%) que vale a pena percorrer 
tal distôncia (40 km). Além disso a dona de 
casa norte-americana não faz compras diárias, 
pois, sabendo poder confiar na alt� qualidade 
dos alimentos e possuindo geladeiras e con
geladores, pode conservar os alimentos em 
perfeito estado em casa. Um dos melhores 
exemplos é o leite pasteurizado o qual é en
contrado fartamente em embalagem perdida. (quase exclusivamente do tipo "Pure Pak", em
bora também tivéssemos encontrado alguns 
outros). Este leite pasteurizado que, co�o ?is
semos, é retirado das fazendas cada dOIS dias, 
adicionados de mais um dia para transporte 
e pasteurização e outro para distribujç�o ou 
mercantilização, chega, portanto, na mao do 
consumidor com quatro dias de idade. Entre
tanto a dona de casa adquire tal leite para 
um c�nsumo de três ou quatro dias. Como já 
tivemos ensejo de exemplificar na citação do 
Prof. Dr, Schulz, sempre encontramos leite de 
primeira qualidade e paladar de fresco,. mes.mo 
com quatro, cinco, seis, sete ou m. als d�asi Uma maravilha da higiene e da refngeraçao . 

Excelente promoção foi realizada pela "Voz 
da América" a qual nas proporcio�ou falarm.os 
em português para o Brasil no dlO 13 de lU
nho em forma de entrevista com Jack Wyant 
(o �ual nasceu no Brasil). Um disco . �es�a 
transmissão foi entregue na nossa reslde�cla 
no Rio de Janeiro, por gentileza da Embaixa
da Americana, três dias depois, batendo um 
verdadeiro recorde de promoção. No �esma 
dia fomos televisionados em companhia de 
José Roberto Dias Leme com transmiss�o pa;,a 
o Brasil (Programa "Panorama Pan-amerlcano }. 
Nas imponentes instalações da "Voz d� !'me
rica", ficamos conhecendo muitos patnclos e 
americanos, falando português,. o que nos deu 
um grande. prazer. 
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" 
Oito Frens.elf 9uando era entrevistado na 

Voz dI:! Amenca por Jack Wyant. Excelente 
fotografia de Ray Millette. 

Particip,!mos de inúmeras reunloes SOCiaiS, 
a!mo�os, lantares, etc., tanto promovidos pela 
dlreçao do Congresso Mundial de Alimentacão 
com,? pela D.S.1. e seus associados. Entre éla; 
dese[am,!s destacar uma recepção ao ar livre 
nos lardlns do Congresso, oferecida pelos Se
�adores e D�putados com muitos dos quais 
tlve�os enselO de conversar, notadamente 
aqut;le� dos Estados Leiteiros. O interêsse pelo 
Brasd e enorme nos Estados Unidos em tôdas 
as classes e camadas sociais. O simples fato 
de .ter u.m cartão .na. lapela, mostrando nossa 
nacIOnalidade bras!lelra, nos proporcionou mui
tos novos conhecimentos, inclusive de tran
seu�tes, companheiros de ônibus e outras con
duçoes colehvas. 

Uma. das mais destacadas recepcões foi a 
oferecida pelo Sr. William B. Hoop'er, Geren
te �e�al da Maryl!=lnd & Virginia Producers As
soclahon e� sua Ilnd� residência. Foi um gran
d.e aco�tecl�ento social, tendo a êle compare
CI?O, nao somente o nosso grupo, coma tam
be� to�o o E�t'?�o .Maior daquela grande or
ganlzaçao lachclnlsta, da qual falaremos opor
tuna.me�t�, como também a m'aioria dos altos 
funclonanos do Departamento de Agricultura. 

Apôs uma estadia realmente agradável de 
quase. duas semanas, tivemos que deixar 
Washington o que, certamente todos fizemos 
com_ grande pezar, pois, belas foram 'as recor
daçoes e excelentes os amigos que aí deixa
mos. 0as, na manhã de 19 de junho levanta
mos v,?o para Nova York, iniciando a segunda 
ll2aravd�osa parte .dessa viagem lacticinista, 
tao notavel!l1ente o�ganizada pela D.S.1. Geor
ge W. Welgold, Diretor-Gerente, não se fur
tou ao prazer de nos acompanhar até Nova 

Y.ork, apesar de seus inúmeros afazeres e próxima vlOgef!:! a Europa e Médio Oriente. Entretanto, nao sem razão, êle entendeu de acompanha�-nos para melhor enfrentarmos - _ te . gr,?nde Impacto que significa chegar p:lsa pnmelra vez a uma cidade gigantesca co Nova York: A? chegarmos .em Nova York �� vemos a J;>nm:lra excelente Impressão da notável organlzaçoo com que a D.S.1. e seus membros .em todos os Estados, cidades, etc. visita�os tinha preparado o nosso programa de visitas. 001 desce�o;, do avião no antigo Aeroporto 1.0 Guardla '. fomos vivamente cumpri_ mentados pela Comlssã.o Local da D.S.1. Srs M. (Me,1) 
�. �ranks, presidente da M. E. Franks' 

Inc" (�Istnbuldores Internacionais de derivado; do leite)), Harald Bukley e T. (Tom) J. Reilly Gerent� de Vendas da "Dairymen's League Co� Operatlv.e Ass'n, Inc." (Associação Cooperati_ va, 

da LIGo dps Produtores de Leite). Não se
gUimos dlretament.e para Nova York, mas sim para Albany, Caplt,?1 do Estado, passando ante.s em Poughkeeps,It;, onde almoçamos, e em Hlde Park, onde , 

VISitamos a mansão e a se
pultura de franklln O.,: Roosevelt e mulher, bem como a anhga Mansao dos Vanderbilts, ambos t�ansf.ormad?s em Museus e Monumentos Na-cionais. Assim, sàmente ,a tarde chegamos em Albany, ?, 

margel!l. dp rio. Hudson. Embora ne
nhuma ylslt'! laclJclnlsta tivesse sido realizada neste �Ia, h.:-emos, contudo, ensejo para amp!as dlscussoes <:om grandes técnicos laelicinlst'?S norte-amencan�s, pràticamente durante o dia tod�, colhendo Informações valiosas. Ao grupo se luntou em Albany o Sr Arthur 'Ro bi!1son ("Robbie"), l?iretor-Gerente' da Mutuai 0dk Sales Cooperahve e um dos maiores técnicos que conhe�emos, idealizado r e construtor 90 mode�n.ísslma fàbrica de lacticinios em Onelda q�e Ina.mos con�ecer no dia seguinte. �a manha do dlO 20 de (unho fizemos uma visita, 

ao Sr. Don J. Wickham, Comissário de 
Agncultura, e Mercados do Estado de Nova York, o. qyal, nos recebeu em companhia de seus pnnclpOls colaboradores, 

Ficomos corihe
ce:ndo o sl�tema de contrôle do mercado de leite: e ,  denvp�os, recebendo farta literatura e. dlscuhndo Inumeros aspectos com êstes técnicos. Tal como em 'ijashington, também aqui em Albany, como mais tarde em tôdas as cidade�, pequenas ou grandes, cada vez nos impressionou mais a quantidade de autômatos para vender . bebidas, inclusive leite doces chocolate�, clgarros_ e até artigos d': pront� socor!o, linhas, botoes, ele. Sempre funcionam pe!feltame.nte e se encontram em tôda parte, ate nos �Jnt;mas, teptros, postos de gasolina, lugare.s publicas vanados, etc., e os alimentos e bebld�s que contém são da melhor qualidade. AqUI e.m Albany, como em tôda parte, fomos entrevistados e fotografados, conforme podemos co�pravÇlr com muitas fotografias e recorte� de lornals dos quais, aliás, muitos ain�a nao chegaram às nossas mãos. Iniciando, finalmente, nossa· verdadeira viagem lacticinista, saímos de Albany pela moderna auto-estrada que vÇli atê Búfalo, passando perto ou dentro de cidades de renome mundial coma Schneelady (material elétrico), Amsterda� (pradutps farmacêuticos) ou outras lembrando os. antigos habitantes índios, como Indian Cas-

. ' 

_ E _�_ F�el _ c _ tia _ n _ o ____________ N __ O_ V _ E_ M_ B_ R_ O_-_ D_ E_ Z _ E_ M _ B _ R_ O __ 

'D_ E __ 1 _ 9_ 63 __ ------------P- ágina 7 

tle, Mohawk (que também é o nome do rio 
que a estrada marginal. Se, ao sair de Alba
ny,as terras não eram boas, servindo mais 
para Q expansão da cidade e apresentando, 
poucas plantaçães, mas algum reflorestamento, 
já nas margens do rio se encontravam terras 
ricas, cheias de plantaçães e também algumas 
pastagens. Um aCre vale US8 5 000,00 por lá! 
No meio se encontram muitas modernas fábri
cas, como a Beech Nut Gumm - Baby Foods, 
duas grandes fábricas de queijo "Cottage 
Cheese" e outras. Favorecidos por um tempo 
esplêndido, embora bastante quente, mas dene 
tro de carro de ar condicionado e refrigerado, 
como todo mundo usa, chegamos em MERNON 
onde fizemos nossa primeira visita lacticinista 
na fábrica local da já citada Dairymen's Lea-

, gue Cooperative, sendo recebIdos pelo gerente, 
Sr. Carl Guilmore. Não é uma fábrica rriuito 
moderna, mas bem instalada, embora aqui ti
véssemos o primeiro contato com a diferença 
fundamental nas concepçães européias e nor
te-americanas: enquanto na Europa se procura 
instalar tudo que é tubulação, bomba, etc: em 
subterrâneo, em baixo das salas de' máquinas, 
nos Estados Unidos as tubu'lacães se encon
tram prêsas ao' teto ou em suportes, forman
do, às vêzes, verdadeiro cipoal. Entretanto, 
êste senão é amplamente corrigido pela rigo
rosa limpeza e o perfeito revestimento dos 
pisos com ladrilhos do tipo que aqui chamamos 
de "São Caetano", as paredes com excelentes 
azulejos, geralmente nas côres verde-claro ou 
azul claro, até o teto e êste revestido com cha
pas de alumínio ou tinta impermeável. Não 
há cantos agudos em parte alguma, portas 
automáticas, janelas imóveis de vidro tipo "PY
REX", pois, quase sempre' os salões são com
pletados com ar condicionado e refrigerado, 
evitando assim também a entrada de môscas 
as quais, aliás, práticamente não vimos em fá
brica alguma, embora as residências sempre 
tivessem janelas e portas teladas para evitar 
entradas de insetos noturnos. Esta fábrica re
cebe cêrca de 500 000 litros de leite (gordura 
entre 3,5 - 3,8%) por dia, fabricando leite 
desnatado em pó e vendendo o creme a ou� 
tras organizações. Grande parte do leite é re
cebida em carros-tanques isotérmicos e refri
gerados m'ecânicamente. Homogeneizadores. 
servem como bombas de pressão. O leite des
natado é desidratado por "spray" (Rogers) e 
ensacado em sacos de 100 libras, sacos êstes 
internamente de polietileno e reforçados com 
cinco camadas de papel Kraft. O creme com 

, 50% de gordura é guardado em frigoríficos, em 
depósitos de aço inoxidável. Todo o contrôle 
e:' análises obedecem aos conhecidos preceitos 
do Standard Methods, conhecidos de todos. 
Gêrca de 50 000 litros ainda são recebidos em 
latões de cêrca de 40 litros (quarts) de fa
zendas mais próximas até às 10 horas, mas 
devidamente resfriado o leite, imediatamente 
após a ordenha. Os latões são de aço estanha
do e o seu aspecto não era, muitas vêzes, me
lhor do qúe o dos nossos. Admirável, entre
tanto, é a alta eficiência do pessoal e das 
instalações, pois, tâda a fábrica, inolusive o es
critório, é movimentada 'por apenas 34 pes
soas. Após esta visita relativamente curta, se
guimos para ON61DA, (onde íamos conhecer 

a "menina dos olhos" do nosso amigo "Rob
bie" (Arthur Robinson), isto é, a moderníssima 
e eficientíssima fábrica de leite desnatada em 
pô e creme da Mutual Milk Soles Coopera tive, 
Inc., onde tivemos excelente recepção por par
te do gerente, Sr. J. Robert Rich e um verda
deiro estado maior de técnicos, produtores as
sociados, etc. Esta notável fábrica também re
cebe cêrca de 500 000 litros de leite por dia, 
trabalhando 20 horas e mais 4 horas para lim
pesa o que é fácil, devido a quase completa 
automatização de tôdas as instalações. Pràti
comente é sá apertar botões! O custo foi de 
US8 1 500 000,00. Foi ,inteiramente idealizada e 
construída por Arthur Robinson, bem como fi
nanciada por êle e depois cedida à Coopero
tiva. Trabalha com apenas 24 pessoas, in
clusive administracão. As instalacões eletrô-' 
nicas são operadas por nada menós de 17 600 
quilômetros de fios, impossibilitando, o sua 
perfeição, quaisquer enganos. Também aqui o 
piso é de ladrilho encarnado, tipo São Caeta
no, azulejos verde-claros até o teto e êste re
vestido com chapa de aço inoxidável. Antes 
da visita e do almôço, foi exibido um filme 
sôbre essa moderníssima fábrica com amplas, 
explicações. Voltamos pela zona pastoril e já 
ao anoitecer entramos em NOVA YORK. Ape
sar da hora tardia, George fêz questão de nos 
levar a um restaurante automàtico prôximo. 
Achamos a comida e as bebidas (nenhuma 01-
coôlica) excelentes e os preços muito baixos. 
Lembramos que êste tipo foi tentado na Rio 
de Janeiro e São Paulo há uns vinte anos, não 
tendo conseguido manter-se. 

Na manhã do dia 21 de junho demos umas 
voltas pela proximidade do hotel, ficando ator
doados com o ruído, a correria e os eleva
dos edifícios na Park Avenue e adjacências. A 
primeira visita do dia foi aos escritôrios da 
"Dairymen's League Cooperative Association", 
onde Tom Reilly nos apresentou a diversos di
retores com os quais discutimos assuntos lacti· 
cinistas, recebendo material de propaganda, 
etc. dessa notável organização, A visita se· 
guinte foi a Weldon Farm Products Inc" on
de tivemos agradável recepção pelo gerente, 
Sr. Victor Najda. Este nos mostrou as instala· 
ções dessa grande organização a qual se ocupa 
principalmente com a embalagem de leite em 
pô e manteiga, exportando êstes produtos pa
ra todos os países do mundo, em íntima co
operação com o Govêrno. Compra das Coope
rativas. Sô em leite desnatado em pô, emba
lou e exportou, em 1962, nada menos de 100 
mil toneladas, além de outros produtos. 

A tarde visitamos a BNS International, cujo 
Diretor-Gerente, Sr. Walter Neumann também 

_ n,os recebeu atenciosamente, mostrando deta
lhes de sua organização que também se de' 
dica a embalagem e exportação de leite em pó 
desnatado, manteiga e outros gêneros alimen
tícios. 

A visita seguinte foi à uma usina de pasteu
rização local, pertencente a já citada Dairy
men's League Cooperative Association. Esta 
usina manipuJa 160 000 litros de leite, quase 
todo embalado em embalagem perdida "Pure 
Pak", em diversos tamanhos. Algum leite ain� 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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da distribuído em latÕes de aca estanhado de 20 quarts (litros), estava ·sendo· adaptado para a �o,,:a embalagem que consiste num saco 'de polietll.eno da .mesma capacidade, colocado nu-ma caixa de papelão. Um dispositivo, adapta?o a uma �alança -de pesar leite, injeta o leite no ;efendo saco e o fecha autamáticaf!1 !ln te. Ha um. fecho. ou tubo especial que permite, no vare/o, . reli ror .0 leite aos poucos. E: em.balagem perdida, pOIS, é jogada fora depOIS de usada. No sábado, 22 de junho Mel Franks n.os lev0 !-l para .um "sight-seeing�' em com�a.nhla �e. Victor !:'Ia/da, mostrando ambos ser otlmos C;lcerones. Não cabe aqui fazer um relato r:nals extenso dessa visita que durou quase o dia todo, tendo ensejo de conhecer Nova York sob todos os aspectos, pois, visitamos -çentra! Pa�k, Harlem, Bronx, Chinatown, Cc;>lu!:nbla Un.lversJly, etc. Como se vê, as Comlssoes loc91s �a D.S.I. funcionaram admirávelmente, .nao so com relação a parte técnica, mas tombem quanto a_social e turística. O amigo. Mel �. Franks merece um elogio especial pOIS, dedicou-se quase inteiramente a nós du� rante a nossa estadia em Nova York ap.esar de estar. com a .família de partida pa�a a Europa. Amda assim nos -levou até o Aeroporto d: Newark, .New J.ersey, de onde levantamos voa par? Chlcag.o as 18,08 mas com dia ainda claro. Somente la do alto é que se pode perceber bem o quanto é formidável êste complexo chamado N.0va York. Após hora e meia de :xcelente voo, chegamos no outro gigante que e ,CHIC�S;O e lá, no moderna Aeroporto O Hare, /0 estava a nossa espera o Sr. Thomas Adpmsan da Bowman Dairy que é uma das maIOres emprêsas lacticinistas do E.U.Á., como veremos oportunamente. Em companhia de ;;eu filho nos levou até o excelente ónibus refngerado que nos levou até o hotel. Demos uma vol!a pelo deslumbrante centro dessa grand.e Cidade, visitando o ponto onde estava o antigo for.te que marca a fundação da cidade e a antiga tôrre dágua, única edificacãa qu� se salvou do grande incêndio que destruiu Chicago completamente em 187l. 
Na manhã do d�a. 23 de junho, recebemos cedo, no hotel, a vIsita e os amistosos cumprimentos -de Orval. H. _ Ause e Harold Brackelt da wan.de organlzaçao H. C. Christians Co., �sl?epalista em. embalagem de produtos de lactl�lnlOs. Este dia!. por ser domingo, estava de�Icado a exc�r�oes pelo interior, viagem que flze:nos num onlbus pequeno, muito cômodo e �efngera�,o, tendo o nôvo amigo Harold como c!ce�one . �� enormes planícies do Estado de IlImols e .a olima terra preta, bem como a fartura de agu,? (lagos, etc.), resultantes da épocc: das geleiras glaciais, naturalmente predispoem para as grandes culturas e de fato a p�rder d� vistp se vê. imensas pÍantaçães' de milho, SOla, tngo, aveia, etc. e ótimas pastagens e fenação. No princípio pouco gado, geralmente de corte, preferencialmente Devon de cara brpnca, e Ai!gus. l:np!essionantes as e�orr:nes �smas 1e ml.lho hlbndo com até vinte e a� vezes ale mais enormes silos. Com exceçao �e alguma chuya de verão á tarde, em »,ashmgto�, e um dlO'chuvoso em Nova York, tmhamos lido sempre um tempo maravilhoso, 

�mb�ra bem quente. Assim chegamos bem satisfeitos �m _ Petersburg, _onde nos aguardava un:a comissa o de recepçao, composta dos cas;JJS Enos Huffer,· Chefe dos Servicos Sanitános, Rob.ert Simmons, gerente da fÓbrica local da �eatnce F�ods -uma das maiores organizaçoes de allfJ!entos dos E.U.A. - e George C.ashman, autondade na história de Abraham lmcoln. _De fato, de acôrdo com a tradicional veneraçao que o povo Norte-Americano dedica ao seu grande Presidente íamos visitar 01-g!-l�s dos locais históricos d� sua vida. Assim vIsitamos New Solem, onde Lincoln passou alguns anos. de su<;I vida como simples caixeiro de arm,?zef!1 e aludante de carteira, bem como Sp�l�gfleld, Capital do Estado de lllinois onde ylsltam,?s a casa em que residiu e o be� lo e . lr:npresslon�Jnte túmulo que perpetuo sua memona. �aTbem o Norte-Americano já tem a sua tradlçao _ e veneração pelos seus grandes hon:ens. Nao podemos deixar de frisar o verda.delro cult,? e interêsse que o povo Norte- -
AfJ!encano dedica? êstes homens e aos aconteclmento.s que a eles se prendem, pois, mesmo em d.lo� de s.e:nana, sempre se vê verdadeiras multldoes ,!,Isltando êstes locais. Naturalmen.te a quantidade de corras próprios e a notavel. orgamz?ção chamada. "sight-seeing" que eXiste �m tode: parte, mesmo em cidades menores, aliadas as exc�lentes estradas, sem falar no� .excelentes serviços aéreos, permitem uma fa�dldade de locomoção que torna um verdadeiro prazer tais visitas. Isso sem esquece! as gr9ndes fa!=ilidades de obter excelente alimen!aç;t0 e .bebldas �m tôda parte, inclusive nas tOlS • vendmg machmes", isto é, máquinas de yender que. se _ encontram em tôda parte. Cheios de admlraçao por tudo quanto nos foi dado observ9r e para o que nos faltam, realmente, capaCidade �e descr�ver, e muito gratos a tantos nov.os e toa preslJmosos amigos, encetamos.a_ vI.agem de volta que ia findar na bela reSldenclO de �rval H. Ause em Hinsdale na zona rural de Chicago. lá encontramos um wande grup.a. �os maiores expoentes das ativldad.es lactlclnlstas do Ectado de IIIinois person,?lldades dos mais variadas setores c�m as qual;; pud�r:nos conversar muito sôbre o nosso Bra,iI, v�fJflcanda o enorme interêsse de todas p�las cOisas da nossa querida terra. Num am�Iente aleljlre, nos foi oferecido um formidável barbecue (churrasco de frango). 
�o dia d� São João, 24 de junho, pela manha. nos velp buscar o. �n..genheiro Miguel F. Ameza\)a, Diretor da DIvisa0 Internacional da conh�clda fábrica de. máquinas para lacticínios, tombem bem conheCida no Brasil, a The Cream�ry Package Mfg. Co. para uma visita á fábnca que est'? organização tem em Chicago. Reatar:no�, aSSim, C!gradável conhecimento com um tecnlco que lá tínhamos conhecida em Copenh<;Igue, por ocasião do XV.o Congresso I n!e;n.aclOnal . de lacticínios. Nos enormes escntonos l.ccals �a companhia, nos foi mostrado um filme sobre. as. suas atividades - que abrange:n o mundo mtelro, versando especialmente so!:'re uma moderníssima fábrica de leite em P ,?, cC!n:pletamente automática. Em sua companhlp V lslt<;Ir:nOS .  a Chicago International Trade Falr, no la celebre Mc Cormick Place, 

Página 9 Ex-Felctiano NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1963 

onde fomos recebido pelo Sr. William Zane, 
Diretor da International Open House, tenda, 
assim, oportunidade de visitar, embora rápi
damente, esta modelar e impressionante Ex
posição Internacional. lá também encontramos 
o bem arranjado setor do Brasil e num setor 
separado para venda ao público, queijos de 

_ tôdas as procedências imagináveis e não só 
dos países tradicionais, mas também de outros 
que estão querendo entrar neste maravilhoso 
mercado universal que são os Estados Unidos. 
E tudo isso organizado em forma de Super
mercado! Num salão especialmente preparado 
nos foi oferecido um lauto almôço. A' seguir 
assistimos a um belo "show" no teatro da Ex-

. posição e até a uma visão do Futuro: o Ho
mem Voador, de cinturão foguete, o qual, 
aliás, posteriormente também vimos aqui no 
Rio de Janeiro. :A tarde foi dedicada a uma 
visita á grande American Dairy Association (As
sociacão Americana de lacticínios), onde fo
mos recebidos por um dos Diretores, Sr. R. E. 
Frost o qual, juntamente, com a sua Assisten-

dentistas, as enfermeiras, os professôres, os 
educadores, as diretorias das escolas, os 
"boys" e girls scouts". O 'movimento de esco
teiros tem tremenda extensão nos E.U.A. e vi
mos -altas personalidades se empenharem em 
ajudar e dirigir estas organizações, cujo be
néfico efeito moral sôl:íre a juventude é incon-

. testável. Os trabalhos do N.D.C. são de esTu
dos e de pesquisas . em cooperação com as 
classes interessadas, além da realização de 
conferências, etc. e a já ci�ada ampla distri
buição de material impresso. Possui o apoio 
de outras organizações com ideais correlatos. 
O N.D.C. possui 75 Conselhos Regionais. Obe
dece aos princípios da Boa Promoção: Encon
trar _ lembrar -Recordar. Todos os seus tra
balhos podem ser reproduzidos, traduzidos e 
adaptados, parcial ou totalmente, desde que 
seja citada sua origem. Dispõe de uma verba 
anual de USS 6 000 000,00, obtidos com USS 
0,015 por 100 libras de leite do produtor e 
l/3D de centavo de dólar por 1 DO libras da in
dústria de lacticínios e mais USS100,00 por um 
quar-to de milhão de dólares, vendidos no mer
cado interno pelas fábricas de máquinas, equi
pamentos, etc. para a indústria de lacticínios. 

te, Senhorinha Janie Armstrong, não só nos 
demonstrou as atividades da A. D.Á., notada
mente no - terreno técnico de divulgação de 
melhoria na alimentacão pelos lacticínios, co
mo também por meio' de uma bem organizada 
cosinha dietética na qual se elaboram diária
mente novas formas de apresentação, cada 
vez mais apetitosas do leite e de seus deri
vadas em conjunto com outros alimentas sau
dáveis. E: enorme o número de receitas e be
líssimas ilustrações colori-das ou nõa, com des
crições adequadas, que são lançadas nos jor
nais e revistas de todo o país, os quais as pu
blicam na base de cooperação mútua, dando 
um impressionante exemplo de compreensão 
humana da boa alimentação. Um verdadeiro 
Estado Maior de técnicos altamente c,lassifica
dos nos forneceu enorme cabedal de informa
ções sôbre as atividades lacticinistas nos Esta
dos Unidos. A A. D.A. é uma organização de 
fazendeiros, produtores de leite, sem qualquer 
assistência ou intervenção governamental. A 
contribuição é de USS 0,02 por 100 libras 
(45,4 kg) de leite produzido. Possui cêrca de 
40 000 sócios, em todas os 49 Estadas, aguar
dando o Hawai. A seguir foi projetado belís
simo filme sôbre as atividades da A.D.A., mo,
trando os benefícios de sua atuação para o 
produtor. Torna compreensível para qualquer 
um que o aumento do consumo sàmente pode 
beneficiar o produtor. O filme também critica 
. ásperaménte certos produtos que pretendem 
imitar o leite e os seus derivados. Encarece a 
importância do leite escolar, dando especial 
ênfase aos resultados obtidos no Japão, onde, I 
antes da última guerra, o leite e seus deriva
das eram quase desconhecidos como alimentos 
básicos. Assumiu a seguir a direção dos tra
balhos o Sr. Frank Smala, Diretor do Natio
nal Dairy Council, igualmente assistido por 
diversos assessores. O N.D:C. (Conselho Nacio
nal de lacticínios) é suportado pela A.D.A. e 
também por contribuições da Indústria de lac
ticínios e do Comércio. Recebemos bela cole
ção de folhetos. O Sr. Frank Smola encareceu 
que o N.D.C. não atua diretamente sôbre o 
consumidor, mas sôbre as classes que possam 
influir sôbre êste, <:omo sejam os médicos, os 

No dia 25 de junho dedicamos a manhã a 
uma visita aos escritórios, armazéns e seções 
de embalagem da firma H. C. Christians Co. 
da qual é Chefe o nosso nôvo amigo Orval H. 
Ause. O espacO ocupado é de quase 18 000 
metros quadrados e o movimento semanal (cin
co -dias) de cérca de 600-800 toneladas só de 
manteiga. Recebe o produto de cêrca de 50 
Cooperativas num total de cêrca de 900 tone
ladas semanais. A embalagem e rotulagem é 
em nome dos revendores. Os blocos par li
bra de pêso se compõem de 32-40--60-71-90-
108-192 peças. Há 13 máquinas de fracionar e 
empacotamento automático. Geralmente se em
prega papel pergaminho, mas para as blocos 
pequenos de 4 e 16 oz. lâminas de alumínio. 
Não exporta, mas embala por conta de ter
ceiros, inclusive do Govêrno. Uma vez carre
gou um navio com 7000 000 de libras com des
tino ó Alemanha Ocidental. Uma libra pêso 
deve ser exatamente de 16 oz. (onças). Geral
mente a manteiga é ligeiramente salgada (até 
2% no máximo); obtendo a manteiga sem sal 
mais USS 0,02 - 0,05 por libra. A porcentagem 
de gordura é de 80%. No inverno ás vêzes em
prega'm corante vegetal. Oltimamente vem ob
'tendo aplicação o chamado "ChilJed Butler 
Milk System" o qual consiste na recirculação do 
sôro e resfriamento em aparelho triplo. Em ou
tras cidades mantém instalações paro embala
gem de leite desnatado em pó, manteiga ani
dra (butter oil), ghee, etc. 

A visita seguinte foi ás notáveis instala
cões da Bowman Dairy Co., onde fomos óti
mamente recebidos pelo nosso já conhecido 
Sr. Thomas Adamson e seu -Estado Maior. Ap,?s 
ligeira palestra, Tom fêz exibir interessante fil
me colorido e falado sôbre a produção de 
leite, criação de gado, ordenha, higiene, etc. 
A seguir provamos diversos produtos dessa 
grande organização, como: leite integral, "half 
and half", desnatado, achocolatado, todos de 
ótimo pal.adar, em embalagem "Pure Pak". Esta 
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chamóvamos), além de responsável .técnico pe
la organização, é um excelente homem de re
lações públicas e nesta qualidade nos forne
céu amplas e interessantes informacões sôbre 
essa grande emprêsa. Também é a'paixonado 
viajante cinematografista amador, tendo exi
bido nesta oportunidade um excelente filme co
lorido, elaborado por êle, pessoalmente, num 
período de nada menos de dois anos, nas sei
vas da Indonésia sôbre a vida de um povo das 
Ilhas Malaias. O início do ·filme é na Nova 
Zelôndia da qual mostra belos aspectos e do 
Hawai, onde teve ensejo de colhêr notáveis as
pectos de um vulcão em erupção. Finalmente 

mostra a moderna ;instalaçõo de leite em pó 
reconstituído, em Kalu Lampu, inclusive distri
buição do mesmo aOs �nativos, em "Pure Pak". 

anoS de árduo .trabalho e expeflencia, lOume-
ros prêmios com gódo (Holstein Friesian) leitei-
ro de primeiro classe. Além disso conquistou 
inúmeros prêmios em sua vida escolar. A sua 
eleição coíncide com o mês de junho que é 
considerado o Mês do Leite nos E.U.A. Após 
esta agradável apresentação e conversações 
gerais com os presentes, teve lugar a exibição 
de um excelente ·filme sôbre criação de gado 
leiteiro e o jantar no respectivo salão do Clu-

A manhõ do dia 26 de junho foi aproveitada 
para descanso, anotações, etC. As 13,45 embar
camos de trem para Milwaukee. Como sem
pre os amigos da comissõo local nos levaram 
até a estação e dêles nos despedimos com 

be da Allis-Chalmers. Na manhã do dia' se
guinte voltamos à grande fábrica local (West 
Allis Works) do Aális Chalmers Mfg. Co., cujos 
tratores sõo também muito bem conhecidos e 
usados no Brasil. Assistimos à fabricacão em 
série de tratores à razão de 350 por dia. Uma 
cousa imponente, realmente. A fundição é em 
outra porte, pois, nesta somente �e faz a mon
tagem, pintura, etc. Além .disso há impressio
nànte fabricação de enormes turbinas, trans
formadores do tamanho de arranha-céus, etC. 
A visita seguinte foi à moderníssima fábrica 
local da já dtada, mundialmente conhecida, 
The. Borden -Co. Logo na chegada as compe
tentes recepcionistas Pat e Marion nos apre
sentaram a vaca simbálica da Borden a vaca 
("Jersey") também mundialmente conhecida pe
lo nome de Elsie que é de borracha e move 

pezar. 
Ao chegarmos em Milwaukee, no Estado Lei

teiro Wisconsin dos E.U.A., começamos um nô
vo e deveras interessante capítulo dessa nossa 
cada vez mais notável viagem. Durante a via
gem num dêsses carros refrigerados, com cúpu-

la de vidro' para "sight-seeing," tivemos ensejo 
de admirar mais uma vez estas ricas, planas 
terras, com as suas inúmeras granjas ou fa
zendas, plantações, silos, etc. Ao chegarmos, 
lá estava o nosso nôvo grupo de amigos, a Co
missão Local de Recepçõo, composta dos Srs .. 
Don. E. Wilkinson, Chefe da Divisão Mercados 
do Departamento Estadual de Agricultura, W. 
("Bill") T. Reese, Encarregado da Promoção e 
Utilização das Produtos Agrícolas, do mesmo 
Departamento e W. ("Bud") L . Phillipsen, Assis
tente da D.S.1. Excelente recepção por gente 
bem treinada neste mister. Muito calor, como 
em tôda parte, chegando, às vézes até 40°C, 
na sombra. Notável recepção no moderno ho
tel "Coach House", cujo Diretor-Gerente, Sr. 
Alfred M. Hurwitz fêz questão de ser filmado 
e televisionado em nossa companhia o que 
não deixou de dar boa publicidade recíproca, 
como vimos posteriormente para nossa gran
de satisfação. Os dois representantes do Esta
do de Winsconsin nos fizeram entrega de car
tas do Sr. Governador do Estado, John W. 
Reynolds e do Diretor do Departamento Esta
dual de Agricultura D. N. Mcdowell, apresen
tando boas vindas e oferecendo uma belo co
leção de folhetos de interêsse. A primeira vi
sita foi à grande e mundialmente repu,tada 

fá

brica de máquinas agrícolas (tratares, turbi
nas, transformadores, etc.) Allis-Chalmers, cuja 
Diretoria nos recebeu no auditório da emprêsa, 
fazendo apresentação da belíssima e muito 
simpá.tica senhorinha Marilyn Draeger a qual 
com muito boa razão ostenta o merecido títu
lo de "Alice in Dairyland", o que corresponde 
ao título de Rainha dos Lacticínios, eleita pelo 
período de 1963/1964. Nõo se trata de elei
ção de simples rainha de beleza, qualidade 
indispensável, mas também de inteligência e 
competência como' criadora de gado leiteiro. 
De fato, na fazenda de seus pais em Rt. 1 ,  
Fart Atkinson, Marilyn conquist.ou· 

em vários 

o focinho, como se viva fôsse, tôda enfeitada 
com margaridas. Na parte externo ajardinada 
vimos o calçamento sendo pintado com tinto 
de secagem rápida, a jacto, com um aparelho 
garecido com extintor de incéndio. Muito prá
tico. As duas simpáticas recepcionistas nos 
mostraram tôdas as grandiosas instalações e" 
com rara competência, nos deram tôdas as in
formações desejadas, fazendo as apresenta
ções dos técnicos responsáveis pelos vários se
tores. Com justo orgulho a Borden chama esta 
sua nova fábrica de "Borden's Dairyland Show
case", isto é Salão de Apresentação da Terra 
de Lacticínios da Borden. O custo foi de USS 
3 000.000,00. A capacidade é de cinco milhões 
de galões de "ice cream" anuais. Situada no 
cenfro de um terreno de cêrca de 10 acres, 
possui nada menos de 110 000 pés quadrados 
de órea construída. Recebe leite de mois de 
500 fazendas. No bem instalado laboratório 
central se controla, não só a matéria prima, 
mas também os variados produtos da fábrica 
que compreende: leite integral, ice cream de 
diversos tipos, creme Chantilly, meio e meio, 
sôro de manteiga, lei-te desnatado, sôro de 
manteiga com 2% de gordura, leite achocola
tado, creme ácido, cottage cheese (normal e 
enriquecido) e ainda bebidas à base de laran
jas, etc. Tõdas as instalações são do tipo que 
já, conhecemos, isto é, ladrilhos tipo São Cae
tano, azulejos esverdeados até o teto, etC. 
Interessante e prática a corrente contínua, en
caixada no chõo pora o transporte de volumes. 
30% do leite são engarrafados em garrafas 
quadradas de vidro e 70% em cartões da "Seal
cone" e da "Pure Pak". A garrafa escura so
mente é usada para leites dietéticos para me
lhor proteção das vitaminas adicionadas. A 
embalagem em cartões não é parafinada, mas 
revestido. com tênue camada de polietileno. 
Num salõo separado encontramos uma exce
lente instalação, tôda em aço inoxidóvel, pa
ra adição automática de polpa ou suco de fru-
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tas ao cottage cheese e embalagem em copos "lily" também de cartão e polietileno. Enorme e interessante painel regula automàticamen_ te as misturas desejadas dos diversos componentes do "ice cream". Usa-se muito sôro doce de manteiga em pó. Entre os inúmeros técnicos e diretores que ficamos conhecendo, destacamos o Sr. D. K. Baskerville, Gerente Geral da Região e inventor do reclame iluminado oscilante que caracteriza os estabel.ecimentos Borden em todos os E.U.A. Este, lun'tamerite com o Sr. Maynard Quinsland, nos 'proporcionaram esclarecimentos dos mais interessante. No labora,tório recebemos coleção completa dos formulários usados em estabelecimentos de lacticínios nos Estados Unidos e, como novidade, um saquinho pláslico para colheita e transporte inviolável de amostras de leite. Muito prático e simples. Finalmente nos ' foram oferecidos os produtos para degustação, merecendo especial aprêço, pela sua 1)0-vi'dade para nós e excelente paladar, um Ice cream com hortelã e outro com laranja. Um excelente almôço num restaurante próximo, tipo tirolez, oferecido pela Borden, ·findou e.sta preciosa visita. Daí seguimos para as mund/OImente conhecidas Pabst Farms ·as quais . fornecem reprodutores para o m'undo inteiro. Justamente ao chegarmos estavam recebendo notícias da chegada em perfeitas CO rídiçães, no Brasil, de cinco novilhas. Esta organização se compãe de três modernas ·fazendas e uma grande fábrica de lacticínios. Visitamos a Fazenda n.O 1, onde se encontra também a ci� ta da fábrica de lacticínios. Nesta fazenda se encontram 320 cabeças, sendo 90 vacas em lactação. A revenda é de cêrca de 50/60 touros e 10/20 vacas por ano. A produção é de cêrca de 2 200 litros. Ocupa cêrca de 1 400 acres. Vimos o campeão "Pabst Demonstration", nas'cido em 10 de outubro de 1958 e a atual campeã "Pabst Tulone R. E. Model" de cinco anos, produzindo com três ordenhas 27 579 libras de leite com 1 063 ,libras de gordura quase 4"10. Esta in!eressonte v!sito _ nos mo�trou tôda a compIJcada organlzaçoo do alImentação do gado, sendo a maioria dos alimentos produzidos na própria fazenda. A fábri-ca de lacticínios rcebe, além do leile da fazenda, uns 250 000 litros de cêrca de 500 fazendeiros dos arredores, sendo cêrca de 1/3 ainda em latões . 

de aço inoxidável. Fabrica-

se leite desnatado e sôro de manteiga em pó e creme tipo Chantilly (whipped cream). Este é transportado em corras-tanques. A embalagem já em nome dos distribuidores, sistema que encontramos na maioria dos grandes �stabelecimentos que preferem entregar sua dIstribuição a intermediários. Informaram-nos que 

Wing, Diretor da Wisconsin Farm Bureau Federation que dirige todos êstes etsabelecimen_ tos nos recebeu com a maior amabilidade prestando-nos esclarecimentos verdadeiramen� te preciosos sôbre as atividades dessa organi_ zação. A FARMCO, como é mais . c?nhecida� possui nada menos de 1 600 000 assoc/Odos em todos os Estados, inclusive Hawai e Pôrto Rico. Prepara a,limentos para tôda a espécié de gado. Mantém também serviços de revenda, onde o produlor encontra tudo, inclusive para o seu lar. Há também um setor de seguros que cobre ·quaisquer riscos. A organização per-tence aos produtores, podendo ser considera_ da semi-cooperativista. ,Prepara também fertilizantes e às vêzes aluga ao Govêrno silos e armczéns. 
Transcrevendo literalmente os nossos apontamentos, a fim de realçar a nossa impressão real, informamos que "a sensação do dia seria, entretanto, a seguinte e úllima visita a Ward's Farm, fazenda manejada pelos irmãos Bill e Ted Ward e um jovem ajudante, sobrinho ainda estudante e, às vêzes, pelo pai e um tio, ambos fortes e saudáveis septuagená_ rios. Chegamos exatamente às 18,57 na hora da segunda ordenha (mecânica), no momento a cargo de Ted o qual, assim, mal nos pôde cumprimentar, ficando a cargo de 8ill o encargo de nos servir de "cicerone" o que fêz com detalhada eficiência. Além de terem construído, com as próprias mãos, grande parte das edificações, pisos, elc. existentes, os dois irmãos, tratam, alimentam e ordenham diàriamente (em duas ordenhas) 64 vacas, produzindo uma média de 2 100 libras. A fazenda cobre 270 acres. 

A gordura do leite é de 3,7 -3,8"10. A oscilação entre sêca e safra é de cêrca de 30"10. A fazenda pertence à família há mais de 100 anos". São exa,tamente estas as nossos anotações. Dois majestosos silos, como em lôda porte, caracterizam os instalações da fazenda que possui duas belos residências, onde '!I0-rom os dois irmãos com as suas famíl/Os. Apreciamos as grandes plantações de milho, soja, aveia, trigo e pastos para fenagem. Finda a visita, a FARMCO nos ofereceu, na própria fazenda dos dois irmãos Ward, um .formidável jantar-bu.ffet 

ao ,qual compareceram personal}

dades de tôda parte, entre êles o Sr. Moms Bradley, Presidente da Farmco, E. C. Meyer, o gerente da conhecida revista "Hoards Dairyman", o casal Draeger, pais de "Alice in Dairyland e muitos outros. Foi uma bela festa de confraternização, onde não faltaram discursos e inúmeras fotografias. O casal Draeger se referia com orgulho ao sucesso de sua filha Marilyn. o preço apurado 'pelo leite fornecido á sua própria fábrica, mais o valor dos reprodutores vendidos, sómente dá para a manutenção da fazenda. A fábrica de lacticínios é que per_o mite uma certa compensação. 

O dia 28 de junho assinala nossa chegada em Madison, Capital de Wisconsin, onde nos-sa primeira visita foi à Dairy Equipment Company, grande fábrica especializada em 'equipamento para a indústria de lacticínios 
A visita seguinte nos mostrou o poderio do produtor norle-americano com a organização de grandes estabelecimentos, como êste: o New County Farm Bureau. Visitamos os amplos escritórios e a enorme fábrica de raçães, pro" vida de gigantescos silos que chegam a caracterizar as regiões em que se encontram. Frank 

e refrigera cão de leite nas fazendas. Não é preciso lembrar que em tôdas estas visitas a Comissão de Winsconsin, inicialmente citada, nos acompanhou, pre muito pre!llimosa, ao nosso qualquer ajuda. Don, Bill e Bud 
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em Fort Atkinson, Wisconsin, vendo-se Bill Word, V· ' t Word's Farm, 
T Olt F el 

1 5 1  a na 
vida a Saltar Parekh, Gabriel Cereceda . e o rens . 

contando sua 

merecem nosso eterno agradecimen!o, P
t
o
o
i
s
s f

d
o� . d" Após os cumpnmen pam . dnerced�vDsÊ C Charles Albrech, um téc:esl en e 

eceu ��pi�s esclarecimentos _ a resnl�� fd�n "Dari Kool" de sua constr�çao, qcie �e�� resfriador de leite na base de banco e 
êlo" cuia efeito econômico, em �,?mparag
- ' m  outros processos encareceu, la estan�oo � 

uso em 1 7"10 das fazen�as norte-ame-,o e 
A sen"acão do dia sena, contudo, o ncanos. 

' " 1  'O Noorlander que se espe-P:o�essor Danle 
bat� á mastite e escreveu . um �����duei;oo 

t���do a r,:s
f
I?eito" �ic��e��egul�ds� trado e provido de gra ICO S, IC! 

d M ' , I d "M'lk' g Machlnes an 05-edicão, Inlitu a o I I� 
M ne" do qual ffs'" isto é "Ordenhadelras e as I 

I �f�r�ceu a cada um de nós um e��m�s?�d�O� dedicatória. Empregou 10 �Jnos 
l'lvro de 278 I b -o dêsse precIOso , . na e a oraça . - d "si ides" e máqUinas ��gid��o��;a�;�,

lef�; u�a verdadeira �odft réncia de 45 minutos: Dem�n�tra como e 1 _  
cil identificar a maslite, pnr:Clpa�me.nte no P

h
�
-. . . I R enda nao 50 rigorosa I ríodo IniCia . 'd

e
a
c
d
o
o�os e ' reiterados testes com giene mas CUI , . d h d todos' os componentes do conlunto ar . ent 

a ar, 
inclusive a bomba, o pulsador, etc" IUS amen-

te onde se encontram as cou.st;Js da mas!ite: A . fzemos prolongada VIS i to pelo fabnca, ��r�"
pr�jeto moderno e eficiente nos ca�s�u 

rofunda impressão, Tudo que tem con a o p 
I 'Ite é em aco inoxidável. Interessante com o e . 

I I' f fôrmas a fabricacão em moterio p as IC,?, em 
t '  dos coixo's externos das corrocenas dos au 0-

caminhões de coleta e entrego. . .  " 
Após esta tão interessante e �td vl�lta, n�r dirigimos à Universidod� de WISCOnSln, Hn 

C
e 

fomos recebidos pelo Diretor Prof. Dr: " . ' C Ibert o qual nos apresentou aos pnnclpa2s 
Chefes de Departamento, falando cada um JO 
bre as atividades do seu deportamento p ?S 
es uisas em andamento. Falaram os ro s. brs: Robert Mockenhirn, Kenn�th Wecke! e 

outros O Prof. 'A'inter falou �obre pesquldas 
em andamento o respeito de lel.t� co!:centra �' 
esterilizado e congelado, es.tab,dlzaç.od de p 

I� ladar etc. As pesquisas são finanCia as . pe 
indúsíria e, às vêzes, por verba� est5'dud�S f�

u 
federais. Falou ainda na me.canl:açao 

i'o� bricacão de queijos, na fabncaç
f
ao

b
?e CJ...ue I

de d b' . t o de gordura, na a ncaçao . e .. alxo e r 
d " t  to " etc A seguir fl-queqos sem uso e s ar _r , . 

" zemos uma visita aos amplos laboratonos, on
de cada técnico nos falou dos trabalhos. em 
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ondomento, na ide r - d sos e aparelh 

a Iz.açao e novos proces-
leite que aind�

g���t�
a�sei�

om,o : liofi l !zação do 
a . desidratação _ tratament�

e
d� I

m.�ls do gue 
vacuo - emprêgo de It e l e a baixo 
d . d u ra-som par I 't enva ,?S. em aparelho ideal izad 
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letada e in t I d 
I o o, mUito bem pro-
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dos e
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eOm/3
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nos e cada vez f a u-
completa '. �on orme a matéria. e tão 
A U ·  9d

ue
d
, praflcamente, pode fazer tudo nlverSI a e compra e vend . 

quer estabelecimento industrial N como _ qual
entrada encontramos sôbre 

. d saguao de 
monumento, o primeiro cent

u!f pe
d
estal, como 

do e usado pelo Profess B bga or construí
saJão de jantar do OUb

o
d U �ock .. No belo 

fOI oferecido um almôço 
a 

'ci
!ciers ldade nos 

tor do Departamento d ' A
es.1 I, o pelo D ire

nald McDowell esta d 
e gncu tura, Sr.. Do

Presidente da Úniver�id�lresentH t<;Imbém o 
Decano; Sr. R. K. Frok 

. e, r: arnngton, o 
e convidados. Houve di�e�s:

ul�,?s professôres 

d
nome �o nosso grupo falou 

S
o B�urKos

K
e , em 

a Indla, lembrando h '  1 2 ' . . ya, 
se tinha formado nessa

qu
U
e . a 'd d

anos atrás nlversl a e. 
AP<?s o almôço visitamos f d pias I nstalações da American 

a
B 

azdn a
S 
e <;Im

uma das grandes e b r�e ers erVlce, 
5as que fornecem sem

em orga�lzadas emprê
para exportação. Poss�i f5Óec;�

nado'd
mesmo 

classe e diversas raca O 
uros e al ta 
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racisporte é feit? 

gerante o nitrogênio H'. an o como .refn-
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t
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t
O 

com semen. como com . . , . ' an o 
custo foi de USS 1 00 000 88

s 
c
nl trOgenlO, cujo 

recebemos foto de um t '  '. h 
omf lembrança 

morto nove anos antes d
ounn o, i l�o de pai 

A ' I t' . . o seu nascimento. u Ima VIsita do d' f '  . Star Dairy (que nada 
la OI a Bowman Ali 

visitada em Chicago) T
tem

t 
a ve
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r com aquela 
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e
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Çb o, °d 

vISitante, co
da casa dQ " � orean o os produtos 
d t d ' po � asslsflr dlàriamente das 3 - 5 30 a ar e a ordenha de 1 50 v ' dois homens, no curto p . d

adas p,or apenas 
sob as condicões as m

er!o o . .  : !res horas e 
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sou , e Interessar 
receberem e acompanhar 

s
I 

para nos re
do pleno êxito dessa via��:n, 

oram a causa 
Na manhõ do dia 29 de ' h . . 

va presente a Comissão I�
n " la cedo esta- . memb�os da Cooperativa 10��1 ' 

composta de 
de Leite, cujo Presidente S N
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d
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al f::ls auto�idades loca' 

es !veraf!! presentes as 
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nder estes pro�utos 
do do' d f ' . enormes silos sen 
do dÕ� 
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tos por tanta compr.eensão. O mais difícil foi 
a despedida dos dois bons amigos, Srs. Don 
E. Wilkinso[1 e W. T. Reese os quais volta
ram para o seu Estado com os nossos mais sin
ceros agradecimentos. Minnesota ' é o Estado 
dos 100 000 lagos e o calor que fazia em SI. 
Paul nos féz sentir saudades do nosso Brasil. 
Chegou a 400C na sombra. Aproveitamos o 
tempo para descansar, arrumar papelada, to
mar anotações e dar uns passeios. Ancorado 
no rio Mississipi vimos um daqueles "Minneso
ta Centenial Showboat" e recordamos com 
saudades a nossa juventude, leitora de histó
rias de índios e que agora tão imprópriamente 
chamam de "bang-bang" . . .  'Enfim na manhã 
do dia ] .O de julho, o Sr. George P:feiffer nos 
buscou para a primeira visita à 'Escola ae 
Agricultura da Universidade de Minnesota, on
de fomos recebidos pelo Prof. S. T. Coulterm 
Chefe do Departamento de Inudústrias Lácteas 
o qual fêz a apresentação do sumário de pes
quisas em andamento e dos professôres encar- · 
regados, como Sr. Joseph C. Olson, J r. Pro
fessor de Bacteriologia Láctica, ao qual apre
sentamos os cumprimentos de sua ex-aluna Pau
tilha Guimarões de Carvalho a qual foi lem
brada com satisfação também pelos demais 
professôres presentes, E. L. Thomas, ( Ice Cream 
e leite de consumo), H. A. Morris (queijo e 
leite condensado). J. J. J eseski, também profes
sor de bacteriologia láctica. Ouvimos com 
atenção as exposições de cada um sôbre os 
trabclhos em andamento. Estavam em nossa 
companhia, além de George P,feiffer, também 
os Srs. Lew Conlon, Gerente do Minnesota 
Dairy Industry Committee, E. E. Branson, Ge
rente da North Star Dairy e Wm. Rice da Twin 
City Milk Producers Association os quais todos 
.deram o melhor dos seus esforços para tornar 
útil e agradável nossa visita. Visitamos a mo
delar Usina pi lôto, ampla e flexível, instalada 
em 1959. Larga galeria de observação, envi
draçada permite observações. Também aqui es
tudos especiais com relação a queijos de bai
xo teor gorduroso (1 0/20%). Desidratador de ti
po especial, construído nas oficinas da Univer
sidade. Boa instalação de ice-cream. Não se 
engarrafa ou embala leite. A produção de lei
te da fazenda da Universidade é vendida a 
uma usina par-ticular a qual, por sua vez, ven
de à Universidade o leite que necessita. Visita 
aos amplos láboratórios, sendo todos os sa
lões refrigerados. No amplo refeitório nos foi 
oferecido um almôço do qual participaram o 
Sr. Duane A. Wilson, Comissário de Agricul
tura, bem como o antigo Decano Emeritus, 
Dr. Harold Macy 'e o nôvo, Dr. Sherwood O. 
Berg, cuja posse tinha tido lugar justamente 
nesta data. Foi servido um nôvo queijo, idea
lizado no Universidade, chamado "New World" 
(White Mold) Cheese" - uma espécie da Ro
quefort branco, suave. Lew Conlon foi o mes
tre de cerimônias e diversos oradores se fize
ram ouvir. Ení' nome do nosso grupo falou o 
Dr. Khalid T. 'Ali ( Iraque) o qual se formou, 
anos atrás, justamente nesta Universidade. De
pois ainda fizemos uma visita ao Departamen
to de Nutrição Animal onde o Dr. C. L. Cole 
nos apresentou ao Dr. Duncan o qual fêz in
teressante preleção sôbre assunto de sua es
pecialização, declarando, entre outras cousas 

"cada libra de a·limento adicional aumenta o 
pêso da vaca 1110 do pêso do al imento ingeri
do, mas cada libra de al imento, dado a me
nos, . diminui exatamente uma l ibra". Depois 
,egUlmos para a Estação Experimental de Agri
cultura de 'Rosemount, do ,Instituto de Agricul
tura, do Universidade de Minnesota onde visi
lamos o setor de gado leiteiro. E;ta fazendo 
de 8 000 acres é aproveitada em 2 700 acre5 
pela Universidade e o resto arrendado a fa
ze.ndeiros visinhos. 270 acres são do gado lei
teiro, rebanho de 120 vacas que dão- uma 
média de 3 400 l ibras com 3,5% gordura. Pre
cisa-se-- de 1 1/2 a 3 acres por vaca. Usa-se 
· open housing" e duas ordenhas. Silo sem tam
pa dá excelentes resul-tados e não é prejudico
do pela chuva. Aparelho de carregar e descar
regar que mede 24 x 50 pês. Amplos expl i 
cações pelo encarregado, Sr. Curtis Hilde
brandt. 

No dia 2 de julho a Comissõo local nos 
proporcionou um belo passeio de ônibus re
frigerado para conhecermos SI. Paul e Minnea
polis - as cidades gemeas - e seus arredores. 
Visitamos o chamado "campus" da Universida
de que abriga 26 000 estudantes, sendo 1 400 es
trangeiros. Belíssima e moderno bibl ioteca com 
largas janelas de vidro "Pyrex". Belas residên
cias em tôrno dos lagos, lembr-ando que está
vamos mesmo em "Land O'Lakes". Belas plan
tações de mi lho, aveiõ, soja, etc. Mais lagos 
e florestas e, finalmente, chegamos a Bon
gord's e suo moderna fábrica de lacticínios, 
mas que já tem tradição desde o ano de ·ua 
fundação em 190B. O Sr. B. E. Budahn, Dire
tor-Gerente, competente técnico, nos recebeu 
em grande esti lo e nos permitiu uma detalhada 
visita a esta impressionante fábrica. A vista 
das ricas pastagens, cobrindo 200 acres, moti· 
vou o primeiro assunto : o aproveitamento in
tegrai das águo' servidas da fábrica que são 
esguichadas sôbre estas terras, produzindo ex
celente ferti lizante, Os detergentes, muito di
lu ídos, não causam malefício algum. Pela con
trário, éste sistema aumentou em 20% a ferti
lidade das pastagens. Diàriamente um rio de 
700 000 l ibra< de leite, fornecido por 1 250 pro
dutores, chega a e!:;/a fábrica a qual produz 
exclusivamente queijo Chedar e desidrata todo 
o sôro de queijo o quol, devidamente desna
tado, encon·rra ampla aplicação, especialmente 
na panificação, etc. Não se perde nenhuma 
gôta de leit·e. Assistimos a todos os detal he5 
da fabricação do queijo que é uma das mais 
aperfeiçoadas no gênero. No andar superior se 
encontram 1 4  tanques de 20 000 libras cada 
um para coagulação. A coa lhado desce para 
o tanque de prensagem, daí para a máquina 
de picar ·e, finalmente, paro u'a máquina de 
encher as fôrmas, a qual se acha ligada a 
outro máquina que adiciona automàticamen
te o sal. As fôrmas de aço inoxidável, de 40 f i
bras, parecem pequenos cofres. Em transporta
dor contínuo seguem para as prensas horizontais 
que são B, com;:>ortando cada uma 40/50 fôr
mas. O "starter" é preparado num sa lão iso
lado, refrigerado, onde sômente trabalho o en
carregado o qual de lá não pode sair duran
te o serviço, nem é permitido a entrada de 
estranhos. O queijo é maturado e embalado 
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em "cryovoc". O sôro, depois de desnatodo, modas "novelties" (novidades) em ice cream 
é desidratado pelo sistema "spray" da Hens- as quais prepara para revendedores em tôd� 
zey e embalado em sacos de pol ietileno e parte. Produz de 48 a 60 milhões de embala-Krof.t. Pode ser conservado no ambiente por 1 1  gens onuais e m  30 tipos diferentes. Entre ou- � 

lTJeses o que, entretanto, nunca acontece, tal a tros novidodes possui máquinas que colocam 
procura do produto pela i ndústria al imentar. o ice cream dentro de cones, já revestidos com 
Muitos outros detalhes foram anotados. Apôs papel protetor. Há outra máquino que emba-� . 
uma visita á residência do Sr. Budahn e al- la 980 galões por hora com apenas duas pes-
môço em restaurante típico, na vi la chamada soas. Não prepara, porém, a massa do ice 
Young America, seguimos viagem agradecidos . cream a quol vem de outras fábricos. Recebe 
e altamente impressionados com tudo que vi- 3 000 l ibras de massa por dia, vendendo, com 
mos. Passamos em Gaylord onde vimos em {] adição de chocolate, etc. cêrca de 4 900 li-
funcionaJr.ento uma ' grande usina de seca- b,as por dia. Num salão especial para degus-
gem e enfardamento de alfafa. Finalmente atin- tação, com ompla "soda fountain" pudemos 
g imos Winthrope onde visitamas a fábrica de provar diversos dos excelentes produtos, mui-
lacticínios do Tri-Counfy Doiry Cooperotive no tos combinações inteiramente desconhecidcis 
qual o Sr. John R. Payne, Gerente, e .  Deniz J. para nás. Agmdecidos seguimos adiante. No 
Schreyer, Gerente da Produção, nos deram caminho d iscutimos o abastecimento de l eite 
átimi:f recepção, mostrando"�nos as excelentes das cidades norte-americanas que' é ótimo. 
instalações locais dessa � grande organização a Mas, porque? Simplesmente por causa da h i-
qual compreende 1 5  fábricas do mesmo gêne- giene na ordenha, excelente trato do gado, re-
ro. Recebe um milhão de ·l ibras de lei,te dos frigeração imediata após a ordenha, duas or-

. seus fornecedores, fabricando manteiga, cre- denhas e manutenção da l inha de frio, da tê-
mes, leite condensado, sôro condensado de ta da vaca até a bôca do consumidor. I: nor-
manteiga, leite desnatado em pó e sôro de mal coletar-se o leite IJ.Ps ·fazendas cada dois 
manteiga em pó. Nesta fábrica vimos muitas dias. I: normal as donas de casa comprar o 
novidades pecul iares, como {] pesagem dos leite nos supermercados em cartões com pO-' 
carros tanques, antes e depois de esvaziados; I ieti leno, no máximo duas vézes por semana. 
um dispositivo especial, de invenção prôpria, Bebe-se comumente leite de quatro, cinco e 
para l impeza dos tanques; um ·d ispositivo es- até mais dias de excelente qual idade e pala.-
pecial que permite tirar uma amostra média dar. Foi o que fizemos i númeras vêzes ! Neste 
da corrente de leHe que sai do carro tanque i nterim chegamos na moderna usina de lactid-
(stream sample) em fio contínuo de 1- 1 1/2 nios da Twin ,City Milk Producers Association, 
galão por carro tanque. Sómente se controla isto é, Associação dos Produtores de Leite das �' 
aqui a gordura, pois, o 'resto · já · vem 'contro- Cidades Gêmeas (St. Paul e Minneapolis), on-
lado pelas regionais. O Sr. Wi/ /ard Meyer Ge- de fomos recebidos pelo gerente, Sr. George 
rente do Setor de Manteiga também foi muito C. Huser o qual nos mostrou detalhadamente 
sol ícito, mostrando-nos detó lhadameilte sua se- 'esta inTeressante fábrica na qual, como em tô:' 

. C;ão;··onde vimos pasteuriz·ação de creme � com das, sempre encontramos novidades o que' 
aparelhos A:P.V., desnatadeiras Westfa l ia, uma justifica o nosso empenho em visitar o maior 
batedeira em aço inoxidável VANE, para número possível de estabelecimentos de todo 
1 0 000 l ibras de manteiga, completando cada o gênero. Aqui tem importância especial a fa-
carga em duas horas e máquinas de empaco- bricação do Cottage Cheese para o que se dis-
tçr manteiga marca BENHI L. Foi outra útil e põe de 8 tanques de 12 000 l ibras cada um, 
i nteressante visita. Ai perto visitamos a in- com enchimento automático em copos "Li ly" 
teressante fazenda do Sr. R. (Toni) Lebrun que (cartolina com polietileno). Esta embalagem é 
possui 178 acres, p lantando, aveia, mi lho, etc. de propriedode de cêrca de 80 revendedores. 
Possui 70 cabeças, sendo 29 vacas em lacta- Fornec!3 os dois tipos : normal e cremoso. Umo 
cão na ocasião, produzindo 1 000 l ibras de le i- novidade é o Reddi que é uma embalagem 
te em duas ordenhas com '-3,50f0 de' gordura. metál ica na qual ' o creme tipo Chanti / /y é co-
Resfria em tanque de água gelada com chuvei- locado sob pressão, servindo assim paro USO " .. -

ro, onde coloca o. leite em latões de aço es- econômico no momento do emprêgo. Produzem' tanhadc. Tudo muito simples e l impo., Trabalha também creme . ácido e yoghurt. A . Final idade . .. 
o pai, ajudado .por seus dois filho"s,. que são . desta instalação é a industria l ização, dos ex_O -. 
'estudantes', em . suas horas . .vogas .. . . Agradece- cedentes.. do .. abastecimento das duas cidades · 
mos a companhia' do .Sr .. lesUe Stresemann da gêmeas e pertence a um conjunto de coopera-o ,-, -

Tri County qu� no? asolTJpçnho.� até aqui , tive.s. O yoghurt é prático, não se lJsandq em, .� .:.' 
seu preparo câmams quentes e frias, A seguir' . . .  , Estamo, no dia 3 ' de julho e logo de manhã nos foi oferecido um excelente almôço ' no 

George Pf·eiffer nos apresenta a 'Sr, . Hugfi ' Mu- enorme e moderno "shopping center" aí perto 
nus, que será o nosso excelente' !!cicerone" do " em Eddina, onde de fato se encontra tudo. A 

_. diiJ,- O Sr. E. E. Bransori" da Norih Star ' Dairy ' .visita final foi á fábrica de i ce êreem da gran
oferece amostras de queijos desidratados de organização BR IDGEMAN a qual, junto ás 
(Cheddar e Roque.fort), juntamente com as res-' . suas fábricas . mantém complet!) serviço, não 
pectivas análises. Novidades que estão encon- só de bolcão e restaurante, mas tambéni. de . 
trando enorme aceitação para preparo de co- "in", isto é, onde o automóvel encosta num 
midas, ' môlhoi;, etc. A primeira visita foi "ó puxado com telefone e pede o que deseja, de 
Crescent Creamery, onde nos recepcionou' o. acôr.do com o ' ''menu'' que lá se encontra, sen-
Ger·ente, Sr. W. R. Cammack, mostrando-nos do prontamente atendido por garçonetes, Aqui , 
detalhadament·e esta interessante organização o técnico, S r, Dahlot nos acompanhou nesta 
a qual se dedica ao preparo das. assim cha- i nteressante visita, fazendo amplas ' exposi-
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Planta 250 acres com milho e 40/50 Com aveia. A soja é vendida. Os s ilos são carregados com oveia verde. Tem 60 cabeças de gado Guernsey, estando 30 em lactação com uma produção de 700 l ibras por dia em duas ordenhas. Estábulo de ferro, ordenhando 15 vacas de cada vez. Tanque resfriador a expansão direta. Também tem grande criação de aves (perus, gal inhas). Otima residéncia. Gente muito agradável e hospHaleira. Já o outro visinho, primo do Harven, Leroy Moeckly & Sons cria Holstein Friesion. O velho Leroy ainda trabalha ativamente, ajudado pelos três filhos. Re_ banho de 200 cabecas com 50 vacas em lactação, produzindo 1 áoo l ibras por dia, em duas ordenhas. Este tem tanque tipo "banco de gêlo". Cria porcos (l 200), galinhas e planta soja, aveia, milho e feno. Com muitos agradecimentos, seguimos nossa viagem por entre imensas plantações, altos s ilos, inúmeros estábulos e também grandes fábricas, como Jbhn Deere, Firestone, etc. para chegarmos em DES MOINES, onde nos recebe a Comissão local, éntre êles os Srs. Ralph A. Rowne" da Land O'Lakes Creameries Inc. (talvez a maior do E.U.A. com os seus 100 000 associados), Roy W. Nelson, Gerente Geral e Richard E. Johansen, Gerente da Fábrica, da Des Moines Cooperative Dairy os quais, após as boas vindas nos oferecem um almôço ao qual também compare-

sos novos e c:ntigos . amigos no Aeroporto, mas _ ,  de  onde seguimos diretamente pa ra I ndianapó_ l is. Aqui já nos aguardava, representando a Comissão local, o Sr. Ward K. Ho lm, represen_ tante regional do D.S.1 . Ele também já estêve no Brasi l .  juntamente Com George W. Weigold ' De passagem ao hotel vis itamos o impressio� nante autódromo, o célebre " Indianapol is Speedway", o qual, embora inaugurado em e:: 1911, conseguiu manter sua celebridade. Comporta 140 000 espectadores sentados e mais 125. 000 �iT! pé, ,?lé!l1 de. 3.o ogo carros. A primeira VIsita fOI a resl�encl a  do Sr. A. L '  Shough, gerente da fábrr ca de l acticín ios da ' grande organização de industria a l imentar e ,  supermercados KROGER. Fomos l á  em compa; nhia de Ward K. Holm os dois outros membros da Comissão loca l, Srs. Robert (Bob) Scott, gerente loca l  da The Borden Co. e Grey_ ble McFarland, da Golden Guernsey Farms '  Inc. Na residência dos Shough, num ambient� alegre e agradável, encontramos mu itos novos amigos, notadamente professôres da Purdue University, todos altamente interessados nas coisas brasi le iras, já que essa Un ivers idade está, longa e intimamente, relacionada com a Escola de Agricultura de Viçosa, em Minas Gerais. Mantivemos re lações com o Prof. Raleigh H. Fosbrink o qual nos foi um elemen_ to precioso em nossas vis itas e estudos, mem-_ bro que é do Serviço de Extensão Agrícola daquela Universidade. Também o Professor J. O. Young, do Departamento de Ciências An imais, ' 

cem o Prof. 'Or. V. H. Nielsen, B i l l  H itz e senhora, Harvey Moeckly e senhora e o nosso bom amigo Wil l is A. Mc Alp in. Ao ensejo recebemos uma quantidade de interessante l iteratura sôbre os lacticínios do Estado de lowa. Houve vários discursos e, como de praxe, após cada uma destas excelentes recepções, falamos e agradecemos em nome do nosso grupo. O Prof. N ielsen informa que ,as fazendas são inspecionadas duas vêzes por ano. D iscure também os preços do leite, estabelecen_ do certa discussão que mostra que a situação é a mesma em tôda parte. A vis ita á grande fábrica local da Cooperativo citada apresenta muitos aspectos interessantes. A Cooperativa fornece todo o le ite necessário ás usinas de pasteurização, l imitando-se a industria l izar os excedentes. A visita segu inte e ú l tima do d ia foi às moderníss imas instalações da Anderson Erickson Dairy a qual, a lém do le ite de consumo, tem uma grande l inha de excelentes produtos. O Sr. Charles Jaeger, Chefe da Producão nos acompanhou nesta visita, dando amplas expl icações. Folhetos descritivos e i lustrados facil itarom, também, neste estabeleciment'l modelar, o conhecimento e recordação do que vimos. A noite a Comissão local nos ofereceu um jantar de despedida ao qual comparece como convidado de honra o Sr. L B. Liddy, Secretório da Agricultura do Estado de lowa. Foi uma bela festa de despedida com muit,)s discursos de parte a parte. 

da mesma Universidade, foi de auxíl io precio--so pare: nós todos. _ 

Na manhã do dia 7 de ju lho nos encontramos no Aeroporto, tendo recebido despedidas dos dois grandes amigos Wi l l is Mc Alp in e Ralph A. Towne. Após um ótimo vôo em "Caravelle" por sôbre estas fertil íssimas terros, tôdas plantadas e l im itadas entre si por excelentes rodovias, quase sempre auto-estradas, chegamos a Chicago; onde encontramos diver-

No dia 8 de julho fizemos uma vis ita ao Capitolio, sendo cordia lmente recebidos pelo Governador do Estado de Indiana, Sr. Matlhew Empson Welsh, com o qua l mantivemos interes-sante palestra, a qual foi devidamente televisio_ nada. A seguir fomos vis itar os escritórios da grande organ ização KROGER, já citada, sendo recebidos pelo Vice-Pres idente, Sr. James W. Wicsen o qual nos apresen tou ao seu Estado Maior. Trata-se de uma organ ização enorme, mas modelar, que tem tudo em al imentos. Sômente em seus 60 estabelecimentos em Indianópol is distribu i 5 000 a 8 000 itens. O Sr. Tom C. Hatcher nos guiou na visita pelos enormes armazéns, frigoríficos ou não, que abastecem nada menos de 1 500 estabelecimentos KROGER em 20 Estados. O Sr. Petts nos mostrou a mais moderna e maior padaria que jamais vimos, onde tudo é automático, desde o ench imento dos 8 s i los para 100 000 l ibras de farinha de trigo codo um. Simplesmente fantástico. Depois Shough nos levou para visitar o seu setor que é a moderna fábrica de lacticín ios, a qual como os demais estabelecimentos, Sómente trabalha para a organ ização KROGER. Recebe cêrca de 60 000 galões de leite por dia. 60% são pasteurizados e enchidos em "Pure Pak", de dversos tamanhos. Além de a limentos típicos, como creme de mesa, para , café, etc., cottage , cheese, etc., ' prepara a l imentos como môlhos, saladas com cottage-cheese, bremesas, etc., tudo em "Li ly ,Cup". Diz o go Shough "viva melhor, pagando Vimos grades plásticas para leite em Pa�" e outras de arame de aço, com 
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r�
s, 

e
oné de o carro encosta numa area cc: er ' 1 servido. O original dêstes Pgslhs e �id�d��� são idea

t
l iz
d
ados

q�e
ar�i�ci� tr;uei ra� a traba lhar, aponsen a os 

b Ih d cada um �m��.�
do;���di��i��o�u °tr�ba�a 

o
��:f���!n�� de tarde. Vimos êste servlf'? em 

f ' b ' da to A seguir fomos vIsitar. as a !,cas . men . 
I '  Instalacoes para firma Golay & Co. nc., C.UI�S 

CORE:BOY são est9bul?s e ordenha Nec�h��ado Chore Boy mUito Interessantes. 
f .o 'b' do um interessanTraining Center �os 
d
OI ex, , ' o' Sr Don Golay fi espelto o quo . �� ��;'a� �xpl icações, distr!bu]ndo interessd�� te literatura. Visitamos a. fdbrr�ciro

qUVi:i;�mos 'ódas as partes, menos a, e VI . ., _ 
d � chamado Lactorium qUe

d
é u':l1

b
a Ins,a'�i�i'er

� 
ordenha mecânica, monta a so re um 

h Já e ue pode ordenhar 50 vacas por ora. 
t 

q 
1 00 em funcionamento, ';ustando cada um USS 9 000,00. Visitamos tambem a sua fazH1a 

erimental onde mantém 125 vacas . ? sexp 
F ' 

. ' A sola de ordenha aquI e fixa, feln neSlan. 
d d podendo ordenhar 12 vacas e co a vez. . . 

N a hã do dia 9 de julho, fomos pnmel-
ro à

a 
E�ta�ão 'local de T.V., send'M e ntevdstarVs 

e televisionados pelo Sr. Harry . ar In a f "  
WFBM A seguir visitamos a Intere,ssar:te '!_ 
brica da Linde Co., fabricante do gas n l troge
nio e dos continentes para o seu transporte e 
u·o no transporte de semen congelaqo a q,ue 
jÓ nos referimos anteriormente. Seg

d
uln�o v la-

em che amos à MARSHALL, on � �Ivemos 
�nse'jo de 

g
visitar uma das in.úme;:as fabrrcas de .. da conhecida organrzaçao KRAFT. R�qu

b
el 10 . ca de 125 000 l ibras de leite por dia ce e cer ' . . .  

r "B ' k" de 600 produtores. Fabrrca quel JO� r\c U 
e 

"Colby" para maturação em outro loca . se: ' I especial para a embalagem que .e um pa
�rente da Kraft. Usa extrato .de pepsluma 

e� vez de coalho, por ser mais barato. na, 
f t Finalmente às 14,20 chegamos. em . La aye te, 

d se encontra a Purdue Unlvers l ty. FOf!1os 
��c�minhados pelo Prof. Raleig� H. Fosbrrnk, . á citamos apresentados a dlverso.s Profes-
S
q
o.ur
e
e� que nos' mostraram as esplên?

d
,das In

t
S-. 'd d dando to a sor e talações da Unlv�rsl a e, 

d 1 400 alu-de -explicaçõe;; e l i teratura. Hospe a 

nos. t: uma maravil
,
ha d� org

d
aniz

L
açã

t
p 

'n
C?
o
m
s ��� . .  t A USina e ac ICI I fíClos 

'd���
n;�r�s'20 000 l ibras de leite por dia, 

�
a
r:::�i'oria pasteurizado para consumo no es

tabelecimento além de cottoge-chese e crj-Entre os professôres falaram os Srs. Babe , Hli Liska Frazeur, Ford, ,Parmelee, Noller, 
Y�u'n e o�tros cada um sôbr� assunto de sua Q r ão 'Como já antecipamos encontrae
�
pecla I

Z��eniuado in terêsse pelo Brasi l nesta mo.s u� d O Prof J H Martin o qual, por Unlv�!slda e. 
vi�it� �e encontrava justaocas lao dl7 nos

B
sa 

' 1  . 'Chefe do Projeto Bra-ente aquI no raSI , e �, da Un iversidade. Este i nterêsse se tornou SI . t quando nos cummanifesto durante o lan a
d
r, 

' ,R' h d O R isii-. t V'ce Governa or IC ar . prr
��

r
:nb�; S�cr�tário da Agricultura 

D
do Est

t
ane, 

D J L Kri lder ,Chefe do epor 0-��nro de éiên'cia' Animal ' da Universidcide. �'!" 
d��e

o 
d�m��miR���rt 

L(B�'
bt���t�

n�: Th�
sPB

D
�= 

den Co. e em nome do nosso grupo o r. 
Khalid T. 'Ali. 

Na manhã do dia 10 de julho, �o "break
fact" tivemos o prazer da companhia do Prof. 
Rale(gh M. Fosbrink o qual of.e;:eceu Idmbrat cas da Universidade por ocaslao da espe I 
d· O Prof. J. O. Young nos levou em seu, a. . d oito durante a quo carro para a vlage.m e v 

f '  b . de le ite . 't em Marron uma a rrca 
���;o��:{o e desnatadb em pó da organização 
KROGER. O Gerente, Sr . .  D,?n Wellb n350 �OO tôdas as expl icações. A fabr.,ca rece e 

d l ibras por dia. Manipula un l �amente. eXcie en. 
tes do consumo de Minneapõl ls. O leite esna
todo em pó é instantaneizado por um processo 
da Cherry-Burrel l . Seguindo viagem pa:amos 
em PERU, onde visitamos a . . Crysta! 1 Dalry, a 
qual estava fabricando queI JO S:olb� pa

b
'0 os 

organizacões Kraft poro fundlçao. .l7ce . e . .  
290 000 l ibras de leite. O sâro de queI J o, e con. 
d"�sado e enviado para a Kraft a quo uso o -

a fabr'l cação de caramelo$, Interessan-mesmo n . . 
las-tes o:; tambores de 500 I l brt?s ros Cjuals a ,. . sa dessora sob au lopressao. MUChas e

sAiRD - nos foram dadas pelo Sr. as. . çoes . . há em uso diversos apare l hos T
p���r:d�i

uda Kraft. F inalmente chegamos
d 

ao 
O'H d Ch'cago onde nos es-Aeroporto are e I , . 

P f J pedimos dos dois bons companh
d
81 r05 (t · lei O Young da Universidade Pur ue e: aro 

B;ackett da H. C. Christian Co., s
�(;U"h�

o 
t

a
ra a etapa final q�e fo

G
i a volta

W
a 

Y.J:ig'�,� 0j
nÓ D C onde o amigo eorge ' . . 

n�s ��tava esperando, em companhia d.e . SU:Z;l e  
(Miss Suzana Zaragoza), sua e nossa efl c lent ls
sim a secretária. 

O dia 11 de ju lho, último dia de !1':lSSas vi
sitas reservava-nos, contudo, du?s vls�tas s�n
saci�nais, graças .à excelente 

W
orren

W
ta�ao

'd
a 

f�� do dado pelo amigo George . elgo , 
chando assim; co'm chave de ouro a r:oss!=, ' . . .  t E U A A prrme ltão útil visita lactrc ln ls a aos . . ' f ' b ' d ,_ visita foi à grande e m.od�r!1a '? rrca e ra . . .  d Ma land & V,rg ,n la Mr lk Produ����

lc
As'��cia�ion. 1 difícil faze.r um? de,s cr�ção, 

mecmo resumida dessa grandiosa Insta açao e O .  -

.. ' preciso visitá-Ia para poder organlzacao. J: • _ b . i-m reerÍdê-la e a sua d l reçao rece e os VI� f�nt�s com evidente satisfação, tanto ass im 

' :" 
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que mandou imprimir um belíssimo folheto i lustrado que torna fàcilmente compreensível tôda 
a organização. Tivemos a mais amistoso re
cepção por parte dos Diretores, Srs. Arthur L. Robinson, Assistente do Diretor. Geral e Thamas L. Frankovic, D iretor Comercial. Em companhia dêles e de outros diretores e associados, fizemos uma detalhada visito a essa gran-. diosa fábrica a qual recebe 300 000 galões de leite por dia de seus 1 671 sócias. Tudo é ele. 

notado em po tem o maior apare'lho "spray" do mundo com capacidade para 6 000 l ibras de pó por hora. Vimos êste verdadeiro monstro que parece um edifício de apartamentos, tudo em aço inoxidável. Subimos até o ponto mais alto, lembrando-nos de riossos aventuras alpinistas . " A Seção do célebre Cottage ' Cheese produz 80 000 l ibras por dia. Uma das seções mais interessantes é a da Uperização, cujo leite, entretanto, é enlatado sob processo absolutamente estéril. Sua capacidade é de 2 750 galões iJor hora. Um técnico da fábrica suíça toma conta dêsse setor. Há fabricação contínua de manteiga pelo processo De lavai com capacidade, para 2 200 l ibras de manteiga por hora. O setor de ice cream é de pequena capacidade, destinando-se o produto linicameh_ te aos associados. Há ainda uma seção de fra
cionamento e -empacotamento de manteiga de 
mesa com capacidade parei 2 400 l ibras por 
hora. 

• trônico e em aço inoxidável, sempre que necessáriq. A l impeza, claridade e ar condicionado e refrigerado tornam o ambiente dos mais agradáveis. Não se vê leite em parte alguma. Somente tubulações estabelecem l igações. Entre , os tanques de estoque encontramos um para 38 000 galões, o maior do mundo, afé há pouco, quando foi superado por um, algo 

' . • .. ' " É- ó'-maior ! Ó - ap'arelho "spray'" dá Mory-'Iciild '& 'Virginió Milk Proclucers Association em ' 'Howa'':d County, Maryland, na ocasião ' considerado o maior do mundo com capacidade para 6 000 l ibras (2 724 kg) de leite em po por hora. Capacidade total da fábrica : 300 000 galões por dia. 

A ú ltima visita foi a Dairy Farm Irvington, 
cuja criaçõo de gado Holstein Friesian é afama
da em todo o mundo. Vimos os mais belos 
exemplares, orgulhosamente exibidos pelo pro
prietário, Sr. King. A superfície é de 500 acres, 
mais outros 500 acres arrendados paro p lanta
cão de milho e feno. Produzem 800 galões de 
(eite por dia de 80/90 vacas em duas ordenhas. 
Rejeitou recentemente US8 40 000,00 pelo seu ' 
melhor touro, considerado o melhor dos E.U,A. 
nos ú ltimos 3 anos. 

Com um jantar oferecido pela Maryland 
& Virginia Milk Producers Associarion fin��u. a série de nOS5as visitas e encon tras lactl clnls
tas, Restava aguardar o dia seguinte, 12  de 
iu lho, para os despedidas finais e embarque 
no avião, via Nova York, para a nossa volta, 
após uma estadia inesquecível de exatamente 
38 dias nos Estodos Unidos e pela primeira 
vez, graças à esta transcendente oportünida
de que nos foi oferecida pelo Departamento de 
Agricultura dós E.uA e seu Serviço Agrícola 
no ,Exteri�r ' (F.A,S�), peio' Ádido ' I\grícoiã"'clâ' . . . , 
Embaixada dos ,Estados -Unidos ' no Brasil, pela' 
Dairy Society, International e pela F.A.O. 'com
apoio dó nosso Ministério das' Relações Exte, 
ríores, i nclu indo:nos ria Delegação Brasileira 
ao Congresso Mundial de Al imentação. In Ííme-
ras são as personalidades as quais devemos 
o maior e mais sincero agradecimento por tô-
das as genti lezas com que nos distinguiram e ' 
muito notadamente as famíl ias norte-america-

maior, em Nova York. Entretanto, aqui somente ' se 'manipula o leite excedente 00 consumo "in natura" dos cidades visinhas. Possui uma instalação para o preparó de manteiga anídrica, isto é, o tal "Butter Oil". A fábrica de leite des-

nas que nos acolheram com tantas amabil ida
des. Muitos citamos em nossa pres�nte repor
tagem, mas êstes agradecimentos se estendem 
a todos que, de alguma maneira, tiveram con
tato conosco. 
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XIV.a JI:,"��Â ()() LÂCTI C I � IJTÂ 
Experiências Sôbre a Determinação de 

Antioxidantes em 01eos e GordurasJ 
Comestiveis . 

pr. Ruben s C. T. de Ma t tos 
Chefe da Seção de Tecnologia do S.I.P.A.M.A 

I I TRABALHO 

SU MARIO  

- Motivo d a  real izacão do  trabalho : ne
cess idade de se evidenciar a presença 
de a ntioxida'ntes em ó leos e g,?rdur<Js 
uti l izados na fabricação do l eite em 
pó modificado. - Os artigos 269 e 667 
(item 5) do R. IA.S.P.OA 

2 - Os métodos de determinação d� . a ntio
xidantes que usávamos e as d ificulda
des surg idas. 

3 - O nôvo m,étodo apresentado por P.�. 
HEIDR ICK e H. W. CONROY para eVI
denciação da presença e identificação 
de antioxidantes nos óleos, gorduras e 
resíduos. 

4 '- , As experiências que fizemos nos labo
ratórios de Química da Seção de Tec
nologia, ut i l izando êste nôvo método 
na determinacão de P. G., N.D.G.A., 
B.HA e B.H:T., principa lmente dêste 
ú ltimo antioxidante. 

, 
5 ...;, Comparação dos dois . métodos. (va_n

tagens ' do 29 quanto a determInaça o ' 
do B.H.T.). 

6 - Necessidade da contin uação dêstes es
tudos orientanda-os especialmente para 
'o' obtencão de um método, o quanto 
possível s imples 7 r�pido, par.a a deter
m inacão de anliox ldantes d i retamente 
nos leites em pó. " , ' , ' , 
' 1  RA ZÃO D O  'TRABALHO 

De início, temos a escla recer, que o CJu� 
" motivou a rea l izacão do nosso trabalho fOi ,  

a necessidade de' se verificar  a existênci? 
de antioxidantes nos óleos e gorduras U.tl-, 
I izados na preparação de l eite em pó mo. , d i ficado. 

D iz o artigo 
'269 do R. I . I .S.P.OA : 

"I: permitido i:i emprego de antioxidanfes 
nos produtos gordurosos comestíveis desde 

que ãprovados ' pela ' D: I .iP.O.A 'e mediante' 
-declaração nos respectivos rótulos". 

O Decreto nQ 50 040 de 24 de janeiro d e  
1 961 embora descriminando o s  antioxidan
tes veio reforcar essa permissão tolerando 
a presença em' diversos produtos comestíveis 
e dentre ê les  os óleos e gorduras, dos se
gu intes antioxi1antes; !,,:D.G.A: (�cido . n.or
d ih idrogua iarélico), aCldo a scorblco, 9Cld? 
fosfórico ácido fumá rico, B.HA (butd h l 
d roxian i;ol), B.H.T. (but!1 h idroxitolueno) e 
cif.rato de monoisopropda. 

Existe l e ite em pó modificado que é. o�ti
do adicionando-se entre outras substanclas 
ó leos vegetais e gordura bovina. 

O artigo 667 em seu item 5 é taxativo : 
- o leite em pó, para consumo humano 

d i reto, não pode conter conservadores nem 
antioxidantes. 

Em vista d isto, depreende-se, de imedip
to a necessidade de um estudo para a S IS
te�atização de métodos de aná l ise que per
m itam a identificacão da presença d e  an
tioxidantes no leite' em pó modificado e nos 
ó leos e gorduras uti l izados na sua fabri
cacão. 

já em abri l  de 1 957, Herta Laszle estu
dóú o assunlci tendo apresentado' o' lraba- , 
lho' nó 1 1' :Jornadós B'romatológicas e-m' Pé- ' 
trópol is. 

As d i.ficu ldades-, eram , grandes,. tanto- na 
identifiçação" dos " an tioxid antes nos ó leos. e ·  
gorduras, quanto, principal.mente no le l t� 
em pó, sendo que neste ú lhmo caso as d i 
ficu ldades persistem. , 

2 - PRESENÇA E IDENTIFICAÇÃO 
ANTlOXIDANTES NOS ÓLEOS 
GORDURAS 

D E  
E 

Estáva�o� usando' na pesquisa de ga lat? 
de propila, de buti l  h idroxian isol e de butil 
h idroxitolueno os métodos constantes do 
trabalho aCima mencionado e que passamos 
a f ranscrever. 
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óLEOS E G ORDURAS : 
Ga ia to de propila : 

A . cêrca. de 1 . �I de óleo ou de gordu
ra I !quefelta, ad lclo'na-se aproximadamente 
2 ml de á l cool a 72% e, após ag itaeão 
1 0  gôtas de amônia concentrada.  

. , 

Uma coloração rósea, que desaparece 
com .0 tempo, indica presença de ga iato de 
propl la.  

B.H.A.: 

A cêrca de 1 .ml de óleo ou de gordura 
l iquefeita, ad iciona-se aproximadamente 2 
ml de � lcool a 72% e, após agitação, ' 1  m l  
de reallvo de EHRlICH (ácido su lfaní l ico e 
n i trito de sódio) m isturado na hora, na pro
porção 1 : 1 00 - ag ita-se e ad iciona-se ime
diatamente 1 ml de solucão normal ' de hi-
dróxido de sódio. 

. 

Após vigorosa ag itação, e aparecimen
to de côr rósea 'a rôxo, indica a presenca 
de B.H.A. 

. 

B.H.T. : 

A cêrca de 1 ml de gordura l iquefeita a 
quente, ru:liciona-se aproximadamente 3 ml 
de á lcool a 99% e após vigorosa agitacão 
3. gôtas de solução de fe'rricianeto de poíás
SIO a 1 %  ou a 0,1 % e 3 gôtas de solucão 
de sulfato férrico a 1 %. 

. 

Agita-se, mantém-se no escuro e observa
se a côr . após 1 5  minutos. (Em geral já após 
1 a 2 minutos se lê o resu l tado nit idamen
te, quando se emprega solução de ferricia
neto de potássio a 1 %, usando a solucão 
a 0,1 % , a coloração é mais tardia, mas a 
tona l idade é mais azul) .  

Coloração verde a azul, indica presenca 
do H.H.T., após excl usão da presenca de 
outros an tioxidantes. 

. 

No caso do B.H.T. as dificuldades eram 
gra ndes porque, como vimos, o método des
crito acima, fundamenta-se na reducão de 
cátion férrico (Fe+ + +)  a cátion ferroso 
(Fe++ )  já que o ferricianeto férrico 
Fe[Fe{CN)61 transforma-se em ferric ianeto 
ferroso 

Fe [Fe(GN)6] 2 que tem côr azul .  
3 

Fe+ + +  + B.H.T. -----i>-) Fe++ 
Fe+ +  + [Fe(GN)6] --)- Fe [Fe(CN)6] 

3 2 3 2 
(côr azul) 

C laro está que uma substôncia que tenha 
ação redutora poderá rea l izar a mesma re-

dução. E o que ocorre nos óleos vegeta is q�e, contendo tocoferóis, reduzem o ferro tnvalente.  
Percebia-se c laramente a necessidade de um outro método,que não o da reducão do cátion férrico. . 

En.tret.anto, em falta de outro processo 
conl lnuavamos usando êste. , 

.fi�a lmente sur�iu no "Journa l  of the A.O. A.c. JVol.  15 n ·  2, 1 962) a publ icação de " um novo metodo. 

3 - NóVO METODO PARA EVIDENCIA_ 
çÃO DA PRESENÇA E ID6NTlF ICACÃO 
DE ANTIOXIDANTE NOS óLEOS E 
GORDURAS. 

!:ste método apresentado por PEGGY L. 
HE IDR ICH e H. W. GONROY é um método 
seletivo qua l i tativo, re'lativamente rápido 
p�ra a pesqu isa de P. G. (ga iato de pro
pi la) ,  N.D.G.A. (ácido nordihidroguaiaréti_ 
co). B.H.A. (buti l  h idroxianisol) e B.H.T. (bu
til h idroxito lueno). 

Conforme declaracão dos próprios au
tores o método reúné, para a determinacão 
do P.G. (ga iato de propi la) e do N.D.G.A. 
(ácido norih idroguaiarético) os métodos de 
ANGLI!'l, MOHON e CHAPMAN, para a 
determinação do B.H.A. (buli l  h idroxian isol) 
e mét�do referido por LASZLO ' e para a 
determInação do B.H.T. (buti l  h idroxitolueno) 
e método desenvolvido por SZALKOWSKI e 
GARBER. 

Passamos a transcrecer o método, nos l i
m itando aos tópicos : rea gen tes e de termi
na ção. 

REAGENTES: 

a) Hidróxido de bário - Preparar solucão 
de hidróxido de bário [Ba(OH .H O] a í %  
e m  água d isti lada fervente. !:ste reagente 

2 2 
deve ser mantido em frasco hermeticamen
te fechado. 

b) Rea gen te de Ehrlich - (ácido diasoben_ 
seno-su lfôn ico) Mistura r, uma solução a 
0,5% de NaNO (n itrito de sódio) em água 

2 
disti lada, com uma solução de 0,5% de 'áci
do sul faní l ico em água dist i lada, contendo 
5% de HCI concentrado. Misturar as solu
ções n a  proporção de uma parte da solu
ção de NaNO para 1 00 partes da solu" 

2 
ção de ácido ' su lfaní l ico. Preparar solu'ção 
nova de n itrito cada três semanas. 

Manter as soluções em refrigerador 
ní isturá- Ias na hora ,de usar. 
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c} Solução de dia nisidina - Dissolver 250 
mg. de dianis idina (3-3' dimetoxibenzedina) 
em 50 ml d e  metanol. 

Adiciona r  1 00 mg. de carvão ativado, 
ag itar durante 5 minutos e fi l trar. Misturar 
40 ml do f i l trado claro com 60 ml de HCL 
l /N. Preparar d iáriamente e proteger da 
l uz. 

DETERMINAÇÃO: 

Pesar 30-40 g de gordura (fundida por 
aquecimento brando) ou ó leo, d issolver em 
volume duplo de éter de petróleo e trans
ferir para fun i l  separador de 250 ml. Adi
cionar 15 m l  de água e agitar  widadosa
mente dura nte 2 minutos. Deixar separar 
e retirar a camada aquosa em tubo de 
ensaio. 

.!.untar 1 ml de hidróxido de amônio con
centrado á solução aquosa. O aparecimen
to de coloração rósea indica a . presença 
de ga ia to de propila .  (A coloração é ins
tável esmaecendo depois de a lguns minu
t05). Fazer mais Irês extrações na solução 

, da óleo-éter de petróleo, com porções de 
15 ml de água, agitando a intervalos de 2 
minutos, para remoção do ga iato de pro
pi la, e, retirando as fases a quosas. 

Adicionar, á solução de óleo-éter de pe
tróleo 25 m l  de á l cool metíl ico a 80%, 
ag itar por 2 minutos e aguardar a separa
ção. Recolher em um tubo de ensaio, 5 ml 
de extrato a l coól ico e acrescentar 1 ml da 
solução de h idróxido de bário a 1 %. Agi
tar ,imed iatamente e o lhar ao longe do tu
bo contra um fundo branco. A presença de 
N.D.G.A. (ácido nordihidrogiaiarético) dá a 
formação de coloração azul que rápida
mente fica esmaecida. 

Recolher em tubo de ensa io, 5 ml do ex
trato a lcoól ico e adicionar 1 ml de reagen
te de Ehrl ich, (b) juntar  imediatamente 1 m l  
d e  N a  O H  1 /N e agitar. A presença d e  
B.H.A. (buti! 'hidróxianisol) é indicada pelo 
desenvolvimento de coloração vermelho
purpúreo. 

Transferir, os restantes 15 m l  de extrato 
a lcoól ico, para um fun i l  separador peque
no, e adicionar 1 0  ml de água. Adicionar  
5 ml da solução de d ianis idina e mistura r. 
J untar 2 ml de solucão de n itrito de sódio 
a 0,3%. Misturar e deixar em repouso por 
5 minutos. Adicionar então 2 ml de c loro
fórmio, agi tar  vigorosamente d urante 30 se
gundos e esperar a separação. O apareci
mento de coloracão rósea na camada de 
clorofórmio indicá a presenca' de B.H.T. (bu-
ti l  h idroxitolueno). 

. . 

4 - DETERMINAÇóES EXPER IMENTAIS  REA. 
L1ZADAS POR NóS NOS LABORATó
RIOS DE QUfMICA DA S ECA0 DE 
TECNOLOGIA. 

. 

As nossas experiências, apl icando o nô
vo método de PEGGY L. H EIDR.JCK e H. 
W. CONROY foram orientadas principal
mente no sentido da determinacão do a nti
oxidante B.H.T. (butil h idroxitolu'enol, com a 
finol ida'de de testar os seguintes tópicos : 
a) Se a extração dos antioxidantes dos 

óleos ou das gorduras se dava rea lmen
te de forma efetiva. 

b) Se a coloracão rósea, obtida no final e 
denunciadorá da presença de B.H.T., era 
fáci lmente identificável. 

c) Como se comportava o processo para 
óleos e gorduras contendo o teor -de 
0,01 % de B.H.T. que é o máximo per
mitido pelo Decreto nQ 50040/61 . 

d) Como se comportava o processo para 
óleos e gorduras que não contivéssem 
H.H.T. 

e) Comparação dêste nôvo processo com 
o da redução do cátion Fe+ + +  e poste
rior formação do ferricianeto ferroso. 

Como vimos, na transcrição do método, 
dos reagentes necessários, o que rea lmente 
se relaciona com a determinacão do B.H.T. 
é a d ian izidina (3-3' d imetóxibenzidina) .  
Conseguimos, êste reagente em três remes
sas diferentes, graças á genti leza dos Drs. 
Yansky e Herta Laszle. As duas primeiras 
remessas prevenientes da Aliança Comer
ciai ,de Ani l inas' S.A. e a terceira por envio 
d i reto dos Estados Unidos da América do 
Norte. 

1 � remessa : Ortodianizid ina (azul sól ido 
B base). 

2� remessa : Dianizidina, á 46,3%. 
3lJ. remessa : Dianizidina (U.S.A.). 
As primeiras experiências foram realiza

das com a dianizidina da 1lJ. remessa. 
Quando chegou a 2� remessa fizemos expe
riências com ambos os reagentes. F ina l
mente, chegada a 3� remessa (reagente di
retamente enviado dos EE.UU.) fizemos no, 
vas experiências. 

I n ic ia lmen te, usamos no preparo da so
l ução de d ian izidina uma mistura em par
tes iguais de carvão an imal  (Garbo an ima l is 
purus s iccus da E. Merck) e carvão vege
tal. Posteriormente, usamos de cada vez u m  
s ó  dos carvões ativados e em face dos 
bons resultados obtidos nos fixamos no car
vão an imal ,  que passamos a usar em tôdas 
as outras experiências. 

/ 

As experiências se processaram d e  1 /1 0/ 
62 a 28/1 /63. 
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Trabalhamos com as seguintes amostras :  
óleos de a lgodão, óleos de côco óleos 

d e  amendoim, gordura bovina co�estível, 
todos do com'érci.o e de várias producões. 
Para comparação, trabalhamos a inda 'com 
óleos, banha e toucinho sem B,H.T. e as 
mesmas amostras às quais acrescentamos 
B.H.T. no teor de 0,01 % (que é o máximo 
permitido pelo Decreto 50 040/61 ). 

Nessas experi'ências observamos que o 
reagente dian izidina a 46,3% não pode ser 
usado, pois não dá a coloracão rosa re
ferida no processo, apresentando uma co
loração sa lmon clara, às vêzes l ige iramen
te ' rosada o que não dá  ao técnico certeza 
na l eitura. 

Com o reagente ortodian izidina (sól ido 
B base) obtivemos bons resu l fados� Real
mente, a presença do B.H.T. é evidenciada 
por uma coloração rosa, que nas amostras 
por nós preparadasl contendo 0,01 % de 
B.H.T., se apresentavam de um rosa bas
tante" n ítido e que nas amostras não conten_ 
do B.H.T. não apresentavam a coloracão 
rosa, dando um salmon amarelado fàci lm'en
te d istinguível .  

Posteriormente, traba lhando com a dia
n izidina da 3ª' remessa (enviada dos EE 
UU.) obt·ivemos resu·l tados também mu ito 
bons, ccnfirmando aquêles obtidos com a 
ortodianizidina (azul sól ido B base). 

F ina lmente em janeiro de 1 963 fizemos 
com a colaboração da .ora. Mariana Ti-' 
motheo da Costa, várias experiências ut i l i
zando a dianizidina da 3ª' remessa (U.S.A.) 
e apl icando o método completo, paro P.G., 
N.D.GA, B.HA e B.H.T. obtendo-se muito 
bons resultados. 

As extrações dos a ntioxidantes se real iza
ram àe forma bastante boa. 

Concluímos daí que os tópicos a, b, c e d 
que havíamos formu lado foram respondidos 
por estas experiências. 
a) A extração dos antioxidantes dos óleos 

e gorduras se real izou de forma satisfa
tória. 

b)  A coloração :ós�a denunciadora da p re
sença do antloxldante B.H.T. é fàci lmen
te identificável. 

c) Para os óleos e gorduras contendo 0,01 % 
de B.H.T., que é o máximo permitido pe-
19,  Decreto nQ 50 040/61 obtivemos colo
ração rósea n ífida. 

d) P.a ra os óleos e f:)orduras que não ' con
t inham B.H.T. obtivemos uma coloração 
salmon amarelado fàci lmente d istingu ível  
da coloração rósea. 

5 - COMPARA.ÇÃO DOS DOIS MHODOS 
(VANTAGENS DO 29 QUANTO A· DE
T-ERMINAÇÃO DO B.H.T.). 

Tôdas essas experiências que fizemos Com 
o processo de PEGGY L. HEI DR ICK e H 
W. C?N ROY . t?mbé:n .fizemos com o d� 
reduçao de calJon femco e posterior for
mação do azul da Prúss ia, observando-se 
que as matizes azul, ve�de azulado, verde ' 
e. v�rde ama relado obtidas, não dão 00 
tecn l�o uma segurança de l eituJ:a que o . 
perm ito chegur a uma conclusão precisa . .  

Ao todo, em nossos experiências, traba
lhamos �om 74 (setenta e quatro) amos
tras real izando 1 53 (cento e cinquenta e 
três) determinacões. 

Conc lu ímos q·ue. q uanto à determinacão 
do antioxidante B.H:T. (buti l  h idróxitofue_ 
no) o processo de H EfDR I CK e CONROY é 
bastantE' ma is preciso que o da formacão 
do azul da Prússia. . 

Ainda mais porq�� fazendo experiências 
com tocoferol e ut i l izando o nôvo método 
obt;vemo.5 ótimo resu ltado, mostrando que 
neste método não há o inconveniente do 
presença d.os tocoferóis( como havia para ' 
o outro metodo, conclu indo-se daí, termos 
assim respondido o tópico e, antes formu
lado. 
6 - N EC ESSIDADE DA CONTINUACÃO 

Dt:STES ESTUDOS ORIENTANDO-OS 
ESPECIALMENTE PARA A OBTEN.CÃO 
DE UM MHODO, O Q UANTO POSSf
VEL S IMPLES E RAP IDO, PARA A DE
TERMI NAÇÃO DE ANTIOXI DAiNTES DI_  
RET AMENTE NOS LEITES EM Pó. 

Pelas experiências que fizemos ju lgamos 
que a determinação dos antioxidantes P,G. 
(gaiato de propi la), N.D.GA (ácido nordi
hidroguaia.réti.co)! �.H.A. (buti l  h idroxian isol), 
B.H.T. (�ut J l  h ldroxlto lueno) em ó leos e gor
duras )a tem um método bastante bom e 
r'mativamente prático e rápido. 

O. problema mai?r q�e se apresenta ago
ra e o da determlnaçao dos antioxidantes 
diretamente nos le i tes em pó. 

. 

Como, já afirmou Herta laszle em seu tra
b?!ho, esta determinação apresenta sérias 
dif iculdades, tendo prometido continuar  os 
estudos sôbre êste assunto. 

Em nosso trabalho não chegamos a fazer' 
experiênc}a; neste . sentido, mas promete
mos rea l iza-Ias assim que fôr possível .  

Ac?nselham,?s àqueles que tomarem co
nheCimento. deste nosso trabalho e que 
derem real izar estas experiências que 
te:..m as  suas pesquisas no  sentido da 
çao de um método prático e o 
sível rápid.o, para a determinaçqo 
dos anlJoxldantes nos le ites em pó. 
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Produção Econômica do . Leite 

Dr. Rubem Tavares de Rezende 
Eng. Agrônomo 

Já de mu ito assistimos a l uta dos pro
dutores de Leite em demanda por preços 
a l tos compensadores para o seu traba lho. 
Sem ' que nos percamos em con.s iderações 
mais amplas, pretendemos foca l izar 3 fa
tôres, primordia lmente s ignificativos no cus
to de produção do l eite. Fa!ôres que, bem 
atendidos, conduzirão os cnadores a uma 
situação de segurança, de resguardo em 
relação a outras ocorrências independentes 
de sua ação pessoa l :  - fenômenos de or
dem socia l-econômica. 

Limitamo-nos, portan to, a 3 elementos de 
ordem técnica que se comportam, como de
cisivos em qualquer empreendimento �m 
que o objetivo seja a produção l ucrativa 
do Leite. 

19 - .cAPAC I DADE DE PRODUÇÃO DAS 
VACAS : - E: inominável pretender obter 
rendimentos de vacas baixas produtoras ; 
de vacas cuja produtividade deixe, de an
temão, a desejar. . . 

A aptidão para a produção. d� le ite : 
dos atributos em que a hereditariedade e 
das mais complexas. 

Trata-se ' de herança quantitativa �m que 
os ·fatôres genéticos agem cumula lJvamen
te. Isto s ign ifica que não é apenas um par 
de fatôres que determina e, s im, divers.os 
cujo efeito depende da maior ou menor In
cidência. 

São muitas as hipóteses para expl icar o 
fenômeno. Os diferentes autores admitem 
a mesma expl icação para o mecanismo d a  
transmissão, discordando, porém, quanto 
. ao número de fatôres genéticos em jôgo. 

'Para VON PATOW, por exemplo, exis
te um par fatoria l  básico para todos os 

mamíferos e 3 outros pares, independentes, 
atuando um sôbre a .g lându la mamária e 
s istema nervoso, outro sôbre a capacidade 
de transformação do aparelho digestivo e 
outro, afina l ,  sôbre as g lândulas de secre
ção interna. 

No caso, o animal, p lenamente apto à 
produção le i te ira, teria que possuir o con
junto dêsses fatâres Integral mente. 

O certo, porém, é que o número d efiniti
vo de fatôres genéticos que a tuam sôbre 
a hered itariedade da aptidão leiteira, a in
da não foi determinado. 

Daí verificar-se que seleção de gado le i
teiro não está tão a o  a lcance da mão. 

E: traba lho de maior profundidade em que  
o selecionador o u  melhorista, terá de em
penhar-se com dedicação, critério e f ir
meza. Sem dúvida a chave do problema 
está na escolha do Touro. 

Sabemos que o touro transmite, às suas 
fi lhas, a potencial idade par� à produção 
de leite. E: o portador da aplJdão. E a fun
cão do bom reprodutor é _ transmitir fatô
res genéticos melhora dores. Não é cabí
vel emprega r  um reprodutor que produza 
filhas iguais ou inferiores às vacas a que  
serve . .  

29 MAN EJ O  DAS VACAS : - A produção 
de leite é dos atributos hereditários que  
muito dependem das  condições do n:eio.  
Por meio en tendemos não apenas o c l ima, 
as disposições topográficas, etc., �as! ,tam
bém, como elemento a ltamente S ign ifica n
te, o manejo ou seja, a a �min istração ?O 
rebanho, o conjunto de med idas que o cna
dor adota para manobrar o seu gado. 

Neste apura-se a capacidade do criador 
em coordenar a vida de seus an ima is. Seu 
senso de entend imento e observação, seu 
zêlo e cuidados. 

A produção de leite depende muito dis
so. Desfarte, j usto parece al iar à escol h? 
aprimorada das vacas, um bom conhecI
mento de manejo. 

39 ALIMENTAÇÃO : - A a l imentação tem 
que a tender, em 19 plano, a manutenção 
da vida. Nos animais jovens pesam, sôbre 
esta, as necessidades relativas ao cresci
mento e nos adultos, os desgastes d a  pro
ducão e os encargos da reprodução. São 
neéessidades específicas que devem ser 
consideradas de per s i .  Os a l imentos t�m 
funcão específica e acão conjunta. O obje
t ive da Zootecnia, ém matéria de nutri
ção, é a l imentar indivíduos cuja produção 
cubra o respectivo consumo, oferecendo 
vantagens. A boa vaca le i te ira d istingue-se, 
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das demais, pela capacidade de empregar 
ingressos a l imentícios na produção do le i
te. E o que se chama temperamento le itei-
ro. E caráter hereditário. 

. 

Sabemos que uma das virtudes do gado 
bovino  é aproveitar produtos da Fazenda, 
naturais ou artificiais, transformando-os em 
riqueza. Produtos que de outra forma, não 
teriam uti l idade econômica. O criador pre
cisa, intel igentemente, servir-se dessa qua
l idade inerente ao gado e que ' está sob 
seus domínios. Depois há que considerar  que 
a n utrição salutar, própria à vida, ao de
senvolvimento e às condicões de uma hi
g idez permanente, é a a l i'mentação obtida 
nos campos bem tratados e nos produtos 
da Fazenda. Os a l imentos concentrados, 
adquiridos no comércio, deverão ficar l im i
tados ao emprêgo suplementar, dentro de 
determinada indicabi l idade. , . 

A condição pecul iar da vaca de ser ru
minante, possu indo 4 estômagos, torna-a, 
por razões muito próprias, eternamente vin
culada aos recursos naturais da Fazenda. 

Por sua fisiolog ia, a vaca não pode pres
cindir de a l imentos volumosos. As forra
gens ingeridos vão '  se acumulando no rú
men. A mastigação in icial é feita, tão so
mente, tendo em vista o percurso do esô
fago até o rúmen. Neste é que o a l imen
to permanece até a completa mastigação ' 
quando o animal se põe a ruminar. 

A capacidade de armazenagem do rú
men é cêrca de 1 /5 do pêso do animal .  De 
1 50 a 220 ks. nos animais grandes. O r6-
men não possue sucos digestivos. Os l íqui
dos do rúmen são, geralmente, a lcal inos. 
As fermentações, neste órgão, permitem à 
vaca digerir quantidades enormes de ce-· 
l u lose, pentosonas, que, de outro modo, 
não seriam aproveitadas. 

Certas bactérias componentes da f lora do 
rúmen, parec.em ter o poder de secretar 
enzimas que atacam a celu lose e as pen
tosonas, decompondo-as, com desprendi
mento de calorias e formação de ácidos or
gânicos, especialmente : acético, butírico e 
propiônico; e, também, gases ta is como : 
metano, bióxido de carbono e h idrogênio. 
As bacterias podem, igualmente, atacar os 
amidos e os açúcares, decompondo-os. 

Os micro-organismos do rúmen são de 2 
naturezas : - bactérias e protozoários.As 
bactérias são anaeróbios ou anaeróbios fa
cultativos, trabalhando, portanto, sem ne
cessidade de oxigênio. 

São n umerosas e se nutrem de soluções 
dos a l imentos ingeridos. Realizam a sínte
se de proteínas de a lta qual idade e de vi
taminas. Razão por.que os bovinos não re
querem a presença de aminoácidos especí
ficos na ração, bem como, de certas vita-

minas,  tais como a vitamina K e o comple_ 
xo B, que são sintetizados pelo rúmen. 

A matéria sêca das forrageiras, na sua 
maioria, a metade é constituída de celu
lose e hemicel ulose. 

Nas plantas novas, a fibra apresenta o 
coeficiente de digestib i l idade de 80%. Nas 
plantas maduras êste coeficiente baixa pa, 
ra 50%. De acôrdo com os cál cu los ' de pes
quisadores ing leses, parece que 40% a 
1 26% das necessidades de energia para a 
manutençã o, pode ser proveniente de áci
dos gordu"rosos voláteis produzidos pelas 
bactérias do rúmen. 

Esses mesmos pesquisadores estabelece
ram as seguintes proporções de ácidos gra
xos voláteis no rumen da vaca : - ácido acé
tico 71 ,2%, ácido propiônico 1 4,9% e ácido 
butírico 1 3,9%. Tais ácidos são absorvidos, 
diretamente, através da parede do rúmen, 
sendo, depois, usados como fonte de ener
gia, para a produção de hidratos de carbo" 
no e na síntese de outros elementos essen
ciais, . como sejam, o colesterol e o cholino 
acetíl ico. 

Há que sal ientar, também, por seu valor 
econômico, a síntese das proteínas, pelas 
bactérias do rúmen, partindo de fontes não 
protéicas n i trogenadas. 

Em virtude disso é que hoje é emprega
da, em l arga esca la, a uréia na a l imenta
ção de bovinos. 

Quando um ruminante ingere substôncias 
protéicas, estas, no rúmen, são atacadas 
pelas bactérias e as proteínas são desdo
bradas em compostos n itrogenados mais 
s imples. 

As bc ctérias a l imentam-se de nitrogênio 
resultar te dessa decomposição transfor
mando ·o de nôvo, em proteínas, como cons
tituintf:s do seu protoplasma. 

Ess.:ls bactérias são por fim d igeridos 
nos intestinos dos ruminantes. Experiências 
demonstraram ser mais econômico fornecer 
n itrogênio, d iretamente, às bactérias como 
poupança de tempo e de energia emprega
dos no desdobramento de substâncias com
plexas. 

A uréia sendo uma das fontes mais ri
cas em nitrogênio é justamente o elemento: 
que vem sendo util izado. Misturando-se ' 
uréia com mel oca, na proporcão de 1 (um) 
para 9 (nove), 'obtém-se o p'roduto in icia l 
para essa fecunda ração. . 

O melaço fornece energia de que care
cem as bactérias para processarem o ata
que à celu lose para transformá-Ia em ma
téria uti l izável. Como se verifica a vaca 
oferece l arga margem para o emprêgo de 
a l imentos grosseiros. Eis o grande vínculo 
da vaca aos produtos da Fazenda. A 
tão está em promover-se mais ;�n"" •• n">; 
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to dos produtos naturais, ampliando, tan
to quanto possível, a produção e adaptação 

(Conclusão da pág. �1) 
PRESENTE O PRESIDENTE DA ASSOCIA

çÃO BRASILEIRA DE LACTICINISTA 

dêsses produtos à condição do aproveita- . 
mento' econômico e adequado. 

pronu nciou uma conferência sôbre a visita 
que fêz à Indústria de Lacticínios nos 'Esta
dos Unidos. 

A palestra, que vai publ icada em outro 
Convidado especia lmente pelo I nstituto local dêste número, coincidiu com o encer-

de téicticínuios "Cândido Tostes" e pelo Di- ramento dos trabalhos da 11). Semana do 
retó�io Acadêmico, estêve em J uiz de Fora Estudante Laçticinista, no dia do an iversá-
o Sr. Oito Frensel, Presidente da A.B.L. que r io do ' Instituto - 3 de setembro. 
111/1111111111111111/111/1111111/1/11111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111 11IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII� � 

Sé V. S. precisa de impressos, tais como : � 
§ Livros, § 
§ 'Jornais, § � 

. Revistas, 
� 

§ Clichês, § § Convites de Casamento e Formatura, § § Santinhos de Primeira Comunhão, § = = 
§ Serviços de Encadernação, § § Em suma, qualquer trabalho tipográfico . § 
§ , ª � Visite ' a Tipografia LAR CATOlICO ! � � 

ONDE É IlHPRESSA ESTA REVISTA 

.� 
§ § �==_
_ TÉCNICA ! RAPIDEZ ! EFICIÊNCIA ! PERFEIÇÃO �==_ Rua Halfeld, 1 179 - Caixa postal 73 - JUIZ DE FORA 

�lIlIIlIlIIlIIlIIlIIllIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIII!!I�II�II�II!!I�!1!!I�!I!!I!!I!!I!!I�!I!!I�IIIII!IIIIIIIU�IIIIIIIIIIIIII/UIIIIl/nU . 

r-�·'·*-*······_····_···�······'··;:;:··;:·;;:d;;· i�d;t;i;: i 
- COALHO EM Pó -

_(Iarca AZUL (forte) 
Marca VERMELHO (<lxtra forte) 

E USO CASEmO 
Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 
"K" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 
em VIDROS de 850 C. C. 

Cia. fabio ' Bastos 
Comércio e Indústria 

; Rio de Janeiro - S. Paulo - Belo Hori- � 
� zontc - Pôrto Alegre - Jniz de Fora - � 
�: Curitiba - Pelotas - Uberlândia - Ri- � 

l.x.::.::.::.::.: :.".X.::+l:.::.::.::.;.;:.; :.;:.;:.::.;:.;,:.;:u::.::.::.::.::.::.:::.:,:.:::.�,�:::::�<.::�::::.::.::;�.::::.;:�:::��=;.::.::.::.J 

, , , 
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��w SlEMlA\j,\JIA\ D{'l; ��fYj�JI��OOFS)�JA\. 
IMPRESSÕES DE VIAGEM TURISTICO - LEITEIRA 

PELA EUROPA ' 

Dr. Josê Assis Ribeiro 
Membro da Academia Varginhense de 

Letras, Artes e Ciências 
�o�forme. divu lgado pela imprensa, as pr.',:cll?als f i rmas lacticinistas do Brasi l  por In lc laliva e " p.atro,�ínio do sr.  Win�fried J �rdan, da. Vigor resolveram instituir uma bolsa de vlOgem para três técnicos brasi leiros represe�tarem o Brasi l  no XVI Congress,o l � ternaclOnal  de Lacticín ios, que se reaI izana em Copenhague, de 3 a 7 de setembro de 1 962. A bolsa inc lu iria uma viagem d� �stu.dos sôbre a indústria leiteir.a nos pnn�lpals cen tros lacticin istas da Eur�'pa OCidental. Para formarem a Delegaçao forao: convidados os srs. Otto Frens�l, .FranClSco Amaral Rogick e J osé Assis Rlb.e l ro, elementos técnicos lacticin istas do maior renome. 

A viagem foi rea l izada de 26 de agôsto a 1.1 de dezembro de 1 962, tendo durado 1 13 d!as  durant� os quais foram visitados 1 2  palses . (excl uslve o Vaticano e Môna co) . permanecido �m 90 cidades e vistoriado� 2�0 . estabe leCimentos de . l acticínios entre f?bncas, entrepostos, casas atacadistas, insti tutos de ensinO.' de pesquisas, de contrôle, etc., . e entrevlsta.d9s 300 pessoas d i retament
.
e l igadas .a alivldades lacticin istas. Salmo� da RIO em avião da Pano ir (DC7 - qU9dnmotor) no chamado "vôo da amiza?_e da TAP. tramos 22 passageiros num aVI?o de 85 l ugares. Comeca aqui  a primeira o�servaTão - em géral,  os aviões transcontl ne.n ta ls  trafegam cOm escassez de passageiros - daí a grande propagan-1a que as companhias de transporte aéreo azem, e as faci l idades que oferecem para 

viage.ns em conjunto. Partimos às 8,1 5  hs. DepOIS de 4 horas de vôo a 3 300 metros c�egamos no aeroporto Guara rapes, do Recife. AIfT!oçamc:>s e às 1 3,50 "avionamos" (na terml nolog!a nordestina) para a I lha do Sa l, no  conlunto Sotavento do Arquipéla!;!? do Ca�o Verde. Lá chegamos às 1 8,30 e la era nO i te fechadíssima. J antamos num restaurc;lnte pra lá de péssimo e zarpamos para, Lisboa. As 3A5, pelo nosso relóg io, desclamos no Aeroporto Portela  de Sacavem, e o sol estava a raiar intensíssimo I t que não tínhamos acertado o relóg io. À ' hora exata era 7,50 ! 
Descrever � .  imensidade de coisas que um tUrISta neoflto vê em sua primeira via

!;Iem pela v�lha e sempre renovada Europa e empreendimento de difícil rea l ização para quem escreve, de enfadonha audição p�ra qu�m escuta, ou a inda, de desagradavel le l tu �� aos poucos l edores. Por isso, e para fac i l i tar  a explanação do que poss� ser I n ter.essante, dividimos as observaçoes em dOIS grupos : - 1 9  - as essencia lmente t�rísti�as, foca l iza!1do fatos ou detaI�e de I n teres�e pa,ra . divulgação geral, e, 2 . - observaçoes tecn lcas da indústria leite i ra - c:bjetivo da vi l egiatura por aquelas pla!;las tao d�senvolvldas, tão velhas e tão c��las de no,vldade - o que constituirá matena para d ivulgação entre lacticin istas . <?bserv�çõ�s turísticas - 4 elementos 'são Ind lspensavels a qualquer turista em viagem pela Europa : 
1 9  - e leva90 gráu de infant i l ização :  achar tudo I n teressante; de tudo se admi rar e de . tudo . fazer perguntas, como ver� dad.e l ra cnança. Faça isso e verá que a viagem aumenta de va lor ' 29 - elevado w?U �e esportismo': o gráu de esportlvlzaçao do tUrista é a tôda a, �ora pôsto à .p.rova. Não tenha esp in to .de esportlvldade e sua viagem 
9 

de tUrISmo será um sup l ício; 3 - boa base cultura l  para bem 'compreend�r _ e me!hor aproveitar a imensa tra� ITao sedimentada e de cultura estra,l if lcada por tôda a Europa, distfibU lda aos olhos de todos em monumentos h istó!ico�, igrejas m i lena res, �astelos , medlev:O Is, museus de riqueza Incalculave!, rUlnas e excavações que qu�nt'? mais  recentes mais revelam a ant igUidade nelas escondida, etc e fi-na lmente ' 
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49 - bom domínio das l ínguas inglêsa, 
mais .do que a francesa, para atendi
mento das necessidades imediatas de 
entender e ser entendido. 

Como é inteiramente difíci l, e mesmo 
desnecess&'rio a descri cão dos e lementos 
obietivantes da tradiçãó européia, porme
norizadamente descritos em enciclopédias de 
fáci,l consu lta, ou em opúscu los de baixo 
preço vendidos por cicerones onde que� 
que haia qua lquer coisa de i n terêsse turís
tico, descreveremos somente um punhado 
das mais in teressantes passagens, nos l igéi- . 
ros contactos com a gente e com a terra 
européia. 

- Contacto com uma democrata família 
real - Isso se deu no Reino da Dinamarca. 
Dia 7 de.setembro. Recepção pela Famíl ia 
Real Dinamarquesa, no ,Castelo Fredens
borg, às 56 delegações ofic iais  dos países 
participantes do XVI Cong resso Internacio
nal de Lacticín ios, de Copenhague. 1 6  ho
ras da tarde. O imenso salão nobre do Pa
lácio parcia lmente lotado com mais d e  
500 pessoas q u e  compunham as  delegações. 
No meio delas, a delegação brasi l eira. 
De repente, o vozerio pára como por en� 
canto. t a nunciada a chegada da Famí-

. l i a  Rea l .  As imensas , portas do salão que 
dão para o interior do Caste lo, se abrem. 
O rei Frederico IX aparece tendo ao lado 
a Rainha Ingrid, e do outro, as duas prin
cesas Margareth (herdeira do trono) e Be
nedet. Acontece que êles não vinham com 
a indumentária fantasiada com que reis co
muns , procuram des lumbrar os o lhos da pa
tuléia. Todos vinham em trajes de passeio, 
vestidos com tonto s impl ic idade que mais 
pareciam uma família da classe média di
namarquesa ! A recepção foi informal. O 
rei se d irige a uma delegação; a rainha a 
outra, o mesmo fazendo as princesas. Tro
cas de cumprimentos em francês, alemão 
e inglês. E assim foi até chegar a vez da 
delegação brasi le ira. O chefe da nossa 
delegação, sr. alto Frensel a ceita o apêr
to de mão oferecido pelo Rei e pronuncia 
seu cumprimento num dinamarquês escor
reito ! O Rei fica tão admirado que pede 
l icença para, ràpidamente, chamar a Rainha 
paro v ir  conversar em dinamarquês com 
um brasi le i ro !  A Rainha atende ao chama
do, deixando o grupo de pessoas com quem 
falava, e, ao ouvir as primeiras palavras 
do nosso delegado, sai às pressas para 

, chamar suas duas f i lhas !  E assim, tôda a 
famíl ia rea l  ficou conversando com a nos
sa delegação, ocasião em que Ofto Fren
sei apresenta ao Rei os cumprimentos da 
l aboriosa '  e progressista colônia dinamar
quêsa no B rasi l .  O Rei agradece e envia, 
por intermédio da delegação, seus votos 

de progresso e de .fel icidade aos súditos di
namarquêses que no B ras i l  trabalham para 
e levação do nome da Dinamarca. A essa 
a l tura, as demais delegações estavam. em 
círculo rodeando a delegação bras i le i ra, 
para saber o que estava acontecendo. Nes
se instante é anunciado o término da re
cepção. Mas o Rei não atendeu ao proto
colo. Pega o sr. Ofto Frensel  pela m anga 
do casaco e I,he pergunta como consegu iu  
aprender a l íngua dinamarquêsa com tanta 
perfeição. E a Famíl ia Real tôda ficou à es
pera da resposta. O sr. Otto Frensel não se 
deu por achado, e responde : Alteza, a pren
di-o nestes três dias de visita a Copenha
gue !  Depois de uma garga lhada general i 
zada,  a '  Pr incesa Margareth chama o sr .  
Otto Frensel paro. um lado e l he  diz bai
xinho ao ouvido "admiro sua coragem !"  

E assim deu-se por  ence rrada a recepção, 
na qual ,  para nôs, ficou patente um deta
lhe do a l to n ível de democracia do mais 
velho reino europeu - o Reino da Dina
marca. 

Crianças dinamarquesas conhecem o 
Brasil - n a  l ongínqua vi la  de Skuldelev so
mos recebidos pelo sr. Knud Christensen, di
namarquês dos quatro costados, irmão do 
nosso amigo e cicerone, Bruno Christensen, 
d i retor-técnico da Usina " Leco", de Cam
pinas. O sr. Knud é proprietário De peque
na gran ja l e iteira, e pessoa i nfluente n a  
administração local. Levou-nos a visitar, 
a lém do ma is, uma esco la primária típica 
da região. Aí, numa classe do 39 ano pri
mário, o professor ao saber que éramos do 
Brasi l, se pron tificou a fazer um teste nos 
0 1  unos.  Assim, l hes disse que  i ria fazer 5 
perguntas sôbre o Brasil . Estas seriam es
critas no quadro negro. Os a lunos te riam 5 
minutos para pensar e responder. Os que 
soubessem a resposta, que levantassem as  
mãos. E assim, escreveu em dinamarquês 
que nos foi traduzido, o seguinte : "Onde 
fica o Brasi l ? " ;  "qual sua superfícié? /I ;  
li qual  a população?/I ;  /I qua l  a Capital e 
onde fica?"  e "qual o principal produto 
exportado?" .  Pois bem, mal havia sido es
crita a última pergunta, eis que todos os 
a lunos l evantaram as mãos e cada qual deu 
a resposta que qualquer de nós dari a !  . . .  

Na Alemanha - ausência de vestígios de 
guerra - Visitando as cidades de Kiel,  Ha
nover e Hamburgo, duramente atingidas pe
la guerra, tivemos oportunidade de conver
sar com pessoas a lemãs que presenciara m  
e mesmo, participaram da guerra. Em locais 
de construções recentes - em substitui ção a 
prédios destruídos, pergunta mos, por curio
sidade, como tinha sido a guerra por a l i . 
A resposta foi sempre a mesma : "se o sr. 
permite, não fa lemos em g uerra !"  e assim 
se dava o assunto por encerrado. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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, Os centros comerCia iS, industria is e resi-denciais de tôdas as cidades da Europa Ocidental que visitamos, atingidos pela g uerra, estavam inteiramente reconstruídos e com edifícios melhores que os anteriores: 

Como a construção de edifício, principalmente para residência, em muitos países europeus é tida como apl itacão inflacionária de capital, os governos só' a permitem em cedas e determinadas condicões. Conseqü�ncia - quase n ing uém consegue constrUi r  casa de moradia. Há velhas cidades na Europa onde há mais de século não se constrói casa de residênci a !  
A melhor vaca Honladesa por 10  sacas d,: �afé - Isso observamos numa granja le i te ira em Deersum, do sr. Schàaps, no coração da Holanda, justamente uma das regii?es que mais têm mandado gado ao BraS I l. Em conversa com o sr. Schaaps disse êle aceitar pela melhor vaca do se� re

b.anho, 1 0  sacas de café, em pagamento !  Ficamos d e  olhos arregalados e bôca escan-.. carada ! Com 1 0  sacas de café, no  Brasi l ,  o fazendeiro não apura mais do que uns , 60 ou 70 mi l  cruzeiros ( isso se o seu café , fôr de muito boa bebida), e, uma vaca Holandesa, das boas (mesmo muito inferior à que estava sendo oferecida) fica em mais de Cr$ 400 mil .  
- Na Holanda constrói-se uma cidade 

onde era mar, e a 4 metros de pro'fundida
de - Passamos uma agradável noite em 
encantadora cidade de Emmeeloord, no co
ração do chamado Polder Nordeste. E a ci
dade de mais ba ixo n ível - 4 metros abai
xo da n ível do mar, e a mais nova - mais 
do que Brasíl ia - e construída sem nenhum 
tostão de demagog ia !  E mais racional e 
mais humana que Brasília e sua existência 
é prova do espírito objetivo e prático do 
homem da Holanda. O aproveitamento dês
te polder, de centenas de mi lhares de hec
tares de ótimas terras pela sua ferti l idade ' 
a vida organizada e invejável que leva� 
os holandeses, tanto de Emmeeloord como 
das demais cidades construídas em terras 
tomcdas ao mar, comprovam a verdade de 
que Deus fêz o mundo, e o holandês a 
Holanda ! 

- Na Suécia, adubo de vaca dá mais lucro que leite! - Na Vi la  Simontorp no Sul �e Suécia, perto d� Lund, a fazenda experimentai da organ ização Tetrapak (embaI�gem em pape:I especial para leite) mantem vacas leiteiras a l tamente a l imentadas para produç�o d� ,leite e de es!êrco. Est� tem Sido e�rlquecldo com corretivos diver� '  50S, submetido a dessecação, pulverizatão e moagem, e vendido em rica embalagem plástica sob o sugestivo nome "Raio de Sol:' - adubo especial para donas de casa apl icarem em vasos com flôres ! Dada a ótima qual idade dêste adubo, sua aceitação é g rande e maior ainda o preco. Conseqüência - o estrume das vacas dá mais l ucro que seu leite ! . . .  
- Leite e laoticínios atualmente, aos preços de durante a guerra ! Contradizendo integralmente informações de economistas menos observadores que afirmam ser a inflação um fenômeno mundial, o que observamos em vários países, mormente em Portugal, é �ue os preços (pelo menos do leite e derivados) são os mesmos de duran: te a g uerra ! ,Por ocasião da última g uerra um l itro de leite, em Portugal,  custava :3 . escudos; 1 qui lo de quei jo, 25 a 30 e outro de manteiga, 35 a 40 escudos. ÓS pre: ços atuais são os mesmos, em moeda portuguêsa, o que revela a firmeza da econo

mia da velha Pátria-mãe. Naquela época, 
um escudo valia 3 ou 4 cruzeiros. Hoje va� . le Cr$ 25 a 30, denunciando integral cor
rosão do dinheiro brasi leiro. Os preços dos 
lacticínios hoje, para os portuguêses são 
os mesmos de há 1 5  anos. Para 'nós é '  
que subiram astronômica mente. Como isso 
se verifica em quase todos os países (com 
l igeira excepção para a Espanha) e não só 
em lacticínios como em tôdas as demais uti� 
l idades, tudo o que existe na Europa é ,  
comparativamente mu ito mais caro do que 
o seu correspondente no Brasil, e isso e'x
pl ica por que o turista brasi leiro ,para não 
fazer feio no Velho Mundo deve ir para', 
lá com o bôlso cheio de dinheiro, e ,  dispos- ' 
to a voltar com êle vasio . . .  
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ll,l SEMANA DO ESTUDANTE LACTICINISTA 
OBJETIVOS E PREPARAÇÃO 

A Diretoria do Diretório Acadêmico Dr. 
Sebastião de Andrade, do I n'stituto de 'Lac
ticíriios "Cândido Tostes" (gestão 62/63), 
impelida pela necessidade de proporcionar 
aos seus membros e ao povo em geral a 
aquisicão de conhecimentos não só socio
lógicos mas, principalmente, técnicos lacti
cin istas, resolveu criar "A Primeira Se
mana do Estudante Lactici n ista" que se rea
l izaria entre 25/8 a 3/9. 

Dois meses antes todo o pessoal disponí
vel foi mobil izado para que o projeto fôs-
se 'levado a têrmo. ' 

Depois de muitos esforços ficou elabor�
do um programa que constaria de exposl
cão conferências, teatro, esportes, brinca
dei(as donçante, e bai le de encerramento. 

ABERTURA 
Precisamente às 8,30 do dia 25 de agôs

to, com a presença da banda do "29 B.I." , 
que executou o Hino Nacional, foram has
teadas as bandeiras Nacional e do Estado 
de Minas, sob os olhares dos professôres 
e al unos que assistiam ao ato solene. 

Logo em seguida, no solão nobre do I ns
tituto, reuniam-se professôres a l unos e esta
giários para rea l izarem a sessão solene de 
instalacão, que foi aberta pelo presiden
te do D.A. Arley Osvaldo de Ol iveira Cor
rêa e dirigida pelo diretor do Instituto Dr.
Vicentino de Freitas Masini .  

Além dêstes, fizeram parte da mesa o 
prof. Carlos Alberto Lo!t (represe�tan.te dos 
professôres), Romero Xlme.nes (prlm�lro s�
cretário) e Heriberto AmérICo de Freitas (di
retor cultura l ) ;  ambos membros do Di retó
rio Acadêmico. 

Em primeiro lugar, falou o orador oficial  
do D.A., o primeiro secretário, que desta
cou os objetivos do Semana (conhecimentos 
técnicos e sociológicos) e agradeceu a co
laboração prestadas por professôres e a lu  
nos  na rea l izacão do certame. Usaram da 
palavra, ainda; os  professôres Carlos A l 
berto Lott e Hobbes Albuquerque - ambos 
elogiaram a i lJ iciativa - o presidente do 
Diretório e o diretor cultural que ressal
taram que, embora o objetivo principal fôs
se obter conhecimentos técnicos, esta Sema
na tinha também a final idade de propor
cionar aos seus membros e ao povo uma 
visão da rea l idade brasi leira .  No fim, o Di
retor do Instituto elogiou o empreendimen
to e encerrou a sessão. 

EXPOSiÇÃO 
A Casa ,Facit (à rua Halfeld) serviu como 

local de exposição. Esta constava principal
mente dé materia l  de laboratório destinado 
aos exames físico-qui micos e bacteriológi-

cos do leite, além de númerosas fotografias 
de au las práticas. 
CONFERÊNCIAE E TEATRO 

Durante a Semana foram proferidas qua
tro conferências de grande s ignificaçã o :  
duas técn icas e duas pol íticas. 

As técnicas - "A Importância da Matura
cão dos Quei jos" e "-Leites '-Fermentados" 
:..- foram expostas pelos professôres E?l o  
Albino de Souza e José Furtado Pereira. 
Como era de se esperar, estas conferências 
aumentaram de muito o n ível intelectua l  
dos a lunos, pois, como s e  sabe, o s  referi
dos professôres são senhores do assunto. 

A5 outras duas conferências foram de ca
ráter pol ítico : "O Estudante e a Luta pela 
Libertacão Nacional"  e " I nfluência do Po
der Ecónômico na Pol ítica". 

Sôbre a primeira, falou, por sinal muito 
bem, o presidente da U EE (em exercício) ten
do sal ientado o valor da participação dos 
estudantes no processo pol ítico para que, 
mais tarde, êles, como futuros homens pú
bl icos, saibam exercer aqui lo que pràtica
mente não existe no Brasi l : j ustiça socio l .  

Sôbre a segunda, discorreu o Deputado 
Estadual e membro da CPI  no Estado de 
Minas, 'Pau l ino Cícero, que revelou a i n 
fluência danosa no processo eleitoral de 
organização como o I BAO. 

O Teatro Universitário apresentou uma 
peca de grande conteúdo socia l .  - "Pedro 
Mi�o" - cujo enredo versa sôbre a precária 
situacão dos favelados. 
ESPORTES E BRINCADEIRAS DANÇANTE 

Durante tôda a Semana, como é natura l, 
houve uma boa parte recreativa. Jogos de 
futebol, basquete, e voleibol foram realiza
dos entre as diversas séries (1'-', 2l!- e 3l!-) do 
curso Técnico. 

Brincadeiras dancante se fizeram igual
mente rea l izar, com grande animação, , n o  
salão nobre d o  Instituto. 

BAILE DE ENCERRAMENTO 
O fim da Semana se verificou por oca

sião do baile de an iversário do I nstituto, 
oferecido pela direção do mesmo. Desta
camos entre os acontecimentos ,do bai le, a 
escolha da Primeira Rainha Lacticinista, srta. 
Danúsia Coutinho. 

Com êste ba i le, chegamos ao término do 
nossa primeira Semana, na qual se não fo
ram conseguidos os melhores frutos pelo 
menos abriu caminhos novos na história do 
I nstituto " Cândido TostesÚ, e nos trouxe ex
periências que certamente nos servirão pa
ra colhermos melhores frutos nas próximas 
rea l izações. 

(Continua à pág. 87) 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 32 NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1963 Ex-Felctiano. 

i--·�=·'�·*'�·"��·:�H�·Ã·-L�·A'�·�·······'''·'·''······1 

, O M E L H O R  C O A L H O  E M  P ó  i � D E  

i ! :. !n!a
R
n� g� ;�� �A�:O:' �o;é!i�eUIn!!tr�a I � e em todas as casas do ramo � 

� 
� C I A .  F A 18 I O B A S T O S  i .,: : 

� 
. 

� � RIO DE JANEIRO - S. PAULO - BELO HORIZONTE - JUIZ DE t: � FORA - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS _ UBERLAN- � � DIA - RIBEIRÃO PRÊTO - PONTA GROSSA. i it., ... :.:�; ,.::.; '+l ,., ':.,',.,
'
,.,',.,',.,::",',.,',.,':." ,.;".".; '.;:.;:.;':'" ,.>:.::.; ,,,; :.::.".: ,.; :.: :.;:.; :.; :.; :.; :.; :.; :.; :.;:.;:.; ;.; ;.;:.; ;�, :.;  :.: :.: "" : .. ',.: :.,' .. ,.,-,.; � 

CASA 'BADARACO INDúSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 

Apresenta 

a última 

palavra em 

Industrial e 

Comercial 

para leite 
Instalações Frigoríficas, Câmaras, Sorveterias, Balcões Frigoríficos, ' Geladeiras para Açougue, Hotéis, Restaurantes e Bares em geral, Refrigeradores Comerciais e Domésticos. Máquinas para Café, Estufas para Pastéis, Vitrinas, Balanças automáticas, Cortador'es de Frios ,e Reguladores de voltagem. RÁDIOS DE DIVERSAS MARCAS IMpORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LOJA: Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, ' 1620 .:.... End. Telegr. "BADARACO" FÁBRICA: Avenida Coronel Vidal, 458 - Fone, 5967 J U I Z D E F O R A - i\1 I N A S  _ B R A S I L  
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ANIVERSARIOS DE ILCTIANOS 

' Dezembro. , 3 - Sd'muel Gontijo Garcia - TécniCO em 
Lacticínios.  

' AI 4 - Heriberto Américo de Freitas - u-
no do 29 ano do C.T.L. 

d 5 - J onas Vieira - Aluno do 29 ano o 

1 0  _ 

,�.��
L. 

Madalena ' Chaves - Técnica em 
Lacticínios. . I E h 1 2  - Edmundo MonteJr(:� .de  Me o - x-c e-
f do Servico Auxi l iar  do  I .L.C.T. 
S
� 

" de 'Queiroz S i lva - Professor - iOeS IO 
do I .LC.T. 

L f "  '1 4 - J úl iô  A lberto Filho T: em ac IC ln l'dS .  
17  - Wi l l iam Maria More ira - Aluno o 

1 9  ano do C.T.L. . . , 
D' 1 8  - Dr. Vicentino de Fre itas MaS in i  - 1 -

retor do I .L.C.T. , 
d Técnico - Sebastião Andrade Drumon 

em Lacti cínios. 
20 - Lourenço Ot?�i .Pôrto Sobrin.ho -)éc-

nico em LactlciOloS. . d 21 - Dr. J osé Furtada. Per�l ra - Chefe a 
S - de ,M'lcroblOlogla do I . L.C.T. ecao , • L '  , . 

_ Mássahiro Sakuray :- T. em , aC!IC ln lOS.  
_ Marcos Alves Pere i ra Tecnlco em 

Lacticínios. 
, . 

23 - Guido J esu� ?� Assis Toledo - Tecnl
co em Lactlcln los. . . ' 24 .,... Luiz Carlos de Ol ive i ra - Técnico em 
Lacticínios. . 

d 30 25 - Paulo J uarez Enger - Aluno o ' 
ane do C.T.l.. . T écni-26 - Augusto Pe\e�r<? de Sequelra -
co em LactlclOlOS. . 

_ Moacir Antônio de Freitas - TécniCO 
em Lacticínios. 

29 - ,Pio Nascimento Soares - Técnico em 
Lacticínios. 

T ' - Christiano Mt;lc,ht;ldo de Lucca - ec-
nico em LactJc ln los. . . ' 31 - Dante Nolasco Pereira - Tecnlco em 
Lacticínios, 

Janéiro 

1 9  - J esus da Silva Brandão - Técnico em 
Lacticínios. , 

2 - J osé - Jú l io  Nunes de Arrudo - Aluno 
do 29 ano do C.T.l. . , 

. 

5 - Walter Re�te Braz T. em Lact�c ln los. 
6 - Carlos Tarcísio Nogueira - Técn iCO em 

Lacticínios. 
7 - Mário Valdez Antas - T. em Lacticínios. 

- Manoel Silvino de Souza - Aluno do 
39 ano do C.T.L. 

1 0  - Luiz de Melo Dias - T. em Lacti�ínios. 
_ Gera ldo Guércio - Aluno do 2: ano 

do c.u. 
. 1 3  - J erôn imo Pinto Santana Técnico em 

Lacticínios. . 1 6  - J osé Marcelo de Araújo - Técn iCO em 
Lacticínios, . F . , - Sebastião Dutra de Mora iS - unclOna-
rio do LL.C.T, 

' d' V t 1 8  - Dr. Pau lo Wanderley - Me ICO- e e-
ri nário, ex-aluno do I . L.C.T. 

" - J osé J ader Domingues Leal - Tecn lco 
em Lacticínios. . . 20 - J osé Sebastião Rabelo - Tecn lc0 em 
Lacticínios. . T "  _ Sebastião Fabiano Ribeiro ,- ecnlco 
em Lacticínios. . ' . '  '23 - Alvaro Vituzzo - T. em Lactl�l nlos. 

24 - Luiz Paulo Ferraz Ribeiro - TécniCO em 
Lacticínios. , ' 

- Getú l io Campos Fins -:- Tecn lco em 
Lccticínios. . L ' , . 27 - Lyoji Okada - TécniCO .em actI C In IOS .  

28 - Dr Geraldo Gomes P imenta - Pro
fes�or de Economia Apl i�ad.a do ILCT. 

30 - Roberto Benigno de Ol iveira - Fun-
cionário do 1 .l.C.T. . " d 31 - Zoreth -Salomão - FunCionaria o 
I. L. C.T. 

h B . .  T '  - J osé Geraldo d a  Cun o enln l  - ec-
n ice- em Lacticínios. 

- Walter Estêves Júnior - Técnico em 
Lacticínios. 

I n � ú s t r i  a � R e u n i  � a s f a � u n � e s N e t t  o S. A. , 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 
Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 
carretilhas, placas, etc. 

1790 1147 Caixa Postal, 1 5  F . \Taladares 108 - Telef.ones, e -Rua ranClSCO , 
I' " "IRFAN" - Juiz de Fora - E 1\ mas EneI. Tele",. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



''':�';;�>';.;.:.:<.:<.:':.::.,:.::.::.,,:.:::.;,:.:,:.;,,:.;:+>:.::.:<.::.:':.:':.:':.:.� :.:':.::.:':.:':.:::.:':.;;.x.:,:�:,:.::.::.:,:.;;.:.;.:;.:;.:;.:;.:;.::.;;.::.::.::.;.;.:;.;<.;;.;;.;;� , l.a FÃBRICA D;(i�� B�As�
IA . I ' � � 

� FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA i 
I E m  l í q u i d o  e e m  p ó  � 

I F=:�;:�:����mR��'::�::i::���s I 
� MANTIQUEIRA - E. F. C. R Caixa Postal, 342 � 

' s��ii PEL�;O�,���: Sul . /  
� A venda em tôda parte. Peçam amostras grátis aos representantes � � 

ou diretamente aos fabricantes. �.; i Criadores de bovinos da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree, � � .  . puros por cruza, etc. f: �$;.;"*;;.;,:.::.,,.;<..,:.;:.;:.::.;.:.;.:.;,:.;,:.;,:.;:.;.:.;''*;;.''.;':.;':.;:.;':.;':.;':.;,:.;,:.;.:.;.: •. :.;,:.;,:.;:.; :.":.;.:.;.:.;:.;:<>::.;:.::.: :.::.: :.;:.: :.".:·:·: :·::·: :+>:.::.x.� 
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L A V A G E M o E G A R R A F A S  
1 963-1 973 ENTHONE GLASS . CLEANER 

Dez anos à frente é m u ita coisa na corrida científica apl ica-
da para novos ou para melhores produtos ! 

Porém, a famosa firma ENTHONE INC, de New Haven, Con n .  
a lcançou exatamente isso : o nôvo produto ENTHONE GlASS CLEA
NER para a l impeza de garrafas (e vasi lhames) de leite representa 
dez a nos de avanço técnico. 

A WERCO no Rio fabrica os produtos ENTHONE, há m uitos 
anos no Brasi l  . . .  tem orgu lho em fabricá-los. 

sita 
Escreva-nos sol icitando o boletim técn ico nQ 720-320, ou 
de um representante çom amostras, sem compromisso. 
Vale  a pena ! 
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DESNATADEIRAS -PADRONI%ADORAS 

T I  T A N 
FÁCIL MANEJO - ALTA QUALIDADE 

Atendemos com a máXima 
atenção suas consultas e pe
didos de assistência técnica. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

MATRIZ : 
• O

" 

30 andar - Enderêço Telegráfico "TROPIC 
Escritório: Av. General Justo, �65 -ostal  5 2 9 4  • Est a d o  d a  G u a n a b ara. 
T e l e fone : 32-4314 - . C O l x a

d 
P

c lho 1468 _ Estodo da Guanabora. 
" Fábrica: Estrada Vicente e erva , 

-,.. 

FILIAIS : 
• . " CIAL" _ Caixa Postal 798�. 

• elefane' 31-5239 - Enderêço Telegroflco GLA 
4 End Teleg.: "ATLAS . 

São Paulo: Rua Alameda . J;,u, 740 • T 527 '- 5/31/35/39 _ Telefones: 8664 e 9-228 _ . 

Pôrto Alegre: Rua Voluntaroos do Potroa, 
REPRESENTANTES : • . 

C '  Posto I 9 8 6  • C eora. 
d LId a - R u o  Leonardo da Mota, 810 - d��a

Unidos 6 _ 5/809 8ohia. 
F o rta leza: Gro�nla

(
� 

h :a Especiolizado 8rosileira LIda.) • Av. Esto 
2 0 4 8 4  -' Coixa Postal  192. 

Salvador: .Engebros
e M

ge� �� 5/A _ Av. Poroná, 170/ 80 - Telefon
C
e, .  - Postal 469 _ Pernombuco. 

B e l o  H o rl%onte: . orlO 154 • 5.0 andar .. OIXO 
Recife: Denis Paredes". & Cio . ..  Av. Guararapes, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



METALO�GIê:A BARRA DO PIRAI LTDA. 
FÁBRICA .DE· VASILHAME PARA LEITE 

Rua João ' Batista s/n: 
'
- ' Fones 460 é 116  

� : "  . . , . . .  

Enderêço telegráfico: " METALÚRGICÂ" , . . .  ; 

BARRA DO PillAí � ESTADO DO RIO DE, JANEillO 

. FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEM, ETC. 

Faêilidades de pagamento : 50 % com a encomenda 

50 % financiados em 12 meses. · 

Latas i nteiriças, Baldes comuns; Baldes para ordenlla, Baldes' com bico e gra
duação, Baldes graduados com bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques de 
aço inoxidável, Tanques duplos para queijo em ' aç'o inoxidável .  Depósitos 
para c;'eme, Deflósitos para manteiga, Fôrmas para queijos tipo mineiro e pra
to, Liras, Resfdadores, pasteurizadores, Reformas de vasilliilme em ,�eral . 

" , 

'-. 
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