
 www.arvoredoleite.org 

 

Esta é uma cópia digital de um documento que foi preservado para inúmeras gerações nas prateleiras da biblioteca Otto 
Frensel do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), 
antes de ter sido cuidadosamente digitalizada pela Arvoredoleite.org como parte de um projeto de parceria entre a 
Arvoredoleite.org e a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes para tornarem seus exemplares online. A Revista do 
ILCT é uma publicação técnico-científica criada em 1946, originalmente com o nome FELCTIANO. Em setembro de 1958, o seu 
nome foi alterado para o atual. 

Este exemplar sobreviveu e é um dos nossos portais para o passado, o que representa uma riqueza de história, cultura e 
conhecimento. Marcas e anotações no volume original aparecerão neste arquivo, um lembrete da longa jornada desta 
REVISTA, desde a sua publicação, permanecendo por um longo tempo na biblioteca, e finalmente chegando até você. 

Diretrizes de uso 

A Arvoredoleite.org se orgulha da parceria com a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes da EPAMIG para digitalizar 
estes materiais e torná-los amplamente acessíveis. No entanto, este trabalho é dispendioso, por isso, a fim de continuar a 
oferecer este recurso, tomamos medidas para evitar o abuso por partes comerciais. 

Também pedimos que você: 

● Faça uso não comercial dos arquivos. Projetamos a digitalização para uso por indivíduos e ou instituições e solicitamos que 
você use estes arquivos para fins profissionais e não comerciais. 

● Mantenha a atribuição Arvoredoleite.org como marca d'água e a identificação do ILCT/EPAMIG. Esta atitude é essencial 
para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar materiais adicionais no site. Não removê-las. 

● Mantenha-o legal. Seja qual for o seu uso, lembre-se que você é responsável por garantir que o que você está fazendo é 
legal. O fato do documento estar disponível eletronicamente sem restrições, não significa que pode ser usado de qualquer 
forma e/ou em qualquer lugar. Reiteramos que as penalidades sobre violação de propriedade intelectual podem ser bastante 
graves. 

Sobre a Arvoredoleite.org 

A missão da Arvoredoleite.org é organizar as informações técnicas e torná-las acessíveis e úteis. Você pode pesquisar outros 
assuntos correlatos através da web em http://arvoredoleite.org. 

http://arvoredoleite.org/�


arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pago 2 NOVE:M:BRO / DEZE:M:BRO - 1953 FELCTIANQ 
��======�����================�-

DESDE n MAIS SIMPLES GRANJA 
no MAIS COMPLETO ESTA8ELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEBOR<i. 
Tipo BU. Várias capacidades. 

Apar -lho de placas inoxidáveis 

AlFA-�t.VAL. Pasteuriza e res, 

fria le:te em ambiente fecha-

do e a diversas temperaturas. al 

Equipe sua indústria de lati

cÍ!llcs com moderna maqui

narIa, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Ore:recemos-Ihe 

tEdo que é necessário à sua 

Co m p r e s s o r  a a môn e a  

VILTEJ. Fabricado em ta' 

manhcs para produção de 
5.000 a 300.<:03 calorias 

por hora. Fcrnec'mos 'tam· 

bem compressores a Freon 

e Metyla. 6 

indústria, quer se trate de 
1fíí!(B 

uma granja ou de uma indúS-( � 
tria completa de laticínios. . 
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" Máquina automática para en· \ cher e
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fechar garrafa:,
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A ôacia leiteira dO .. Riode Janeiro 
. A palestrã foi aberta com ·cumprfmetv,. 
tos ao SI;. Diret{)r da' Esc:ola de Lacti
élllios Cândido ToStes, Dr. Sebàstião 
Sena . Ferreira de Andrade-:.pelo êxito 
da IV Semana .do Lacticinista do Estado 
de Minas Gerais e saudações 'aos c{)mpo
lIcnt,es da mesa,. seúhores: Elias Villela 
de Andrade, . Presidente da' Ass{)ciação 
N.llralde luiz de. Fora e rpresentanÚ do 

· Prefeito Olavo Costa.;' 1)1'. Nilo Garcia 
Carneiro, Diretor da.D. I. P. O. A. ; Ge
lIeral Z imo Estilac Leal, Comandante dú 
"a Região Militar; D1'. Aútonio R{)dri� 
gues de Freitas Junior, Inspetor do D. 
I. P.· O. A.; Dr. João Gárcia, 'Inspetor 
RegiolÍal da D . . I .  P. O .  A . ,  1/0 Estado' 
do Rio de Janeiro. 

I - Introdução 

O :J?rofessor Nilo Carneiro, distin/ruiu
me com a incumbência de palestrar 
I!esta sala, sôbre' a Bacia Leiteira da 
Capital da República. 

Ao aceitar o encargo, Bmpolgou-me a 
· idéia de trazer minha pequena contri
buição à iniciativa do ilustre Diretor da 
D. 1. P. O. A., instituindo estas reuniões 
que alimentam conversações e l!lndJliam 
pensamentos sôbre assuntos ligados às 
nossas funções, como técnicos e profis
sionais no d�senvolvimento da produção 
animal. 

No convivia de algumas horas ,em cada 
mês, no ambiente confraternal dessas 

· palestras vão se estruturando novos 
moldes de organização de serviços, pon

'do em contato dirigentes e .dirigidos, no 
estudo e troca de experiências, muito 
benéficas à missão que temos nos car
gos pública� sob n,ossas responsabili-., 

aqui, entretanto, fa-

nas 

PaI�tra do zootecnista ROMULO JOVI
ANO, 

. 
presidente da Comissão Nacional de' 

Pecuária· de Leite, realizada em 14.de julho 
. de .1953, na Escola de Lacticínios Cândido 
Tostes,· em Juiz de Fora, por ocasião da 
IV Semana .do Lacticínista. 

. 

Conto, apenas, com a benevolência 
dos ouvintes e com o interêsse comum ' 
que todos nÓs temos nos diversos aspe
tos dos assuntos referentes ao leite� 

n - A Iniportância do leite 

No quadro de produtores de origem 
animal, destinados ao alimento do ho
mem, o leite ocupa um lugar de singular 
valor, pelas suas qualidades nutritivas. 

A par dessa importância é o leite, en
tretanto, um nutriente altamente p.ere
cível, cujas qualidades estão constante
mente ameaçadas, desde a sua produ
ção até ao seu consumo. 

Cada hora que se distancia da orde
nha à utilização, o leite requer recursos 
de conservação, exigindo vigilânCia 8 
rigoroso cuidado por parte de cientistas, 
legisladores, administradores, produto-' 
r·es e consumidores, em extensa ramifi
cação de operosidades. 

. O leite bebido ao pé da vaca, foi sem
pr.e recomendado como o menos sujeito 
ao riscõ de deterioracão. Os nossos an
tepassados, 'talvez po;" isso, instituiram 
nos princípios da vida de nossas cida
des ·e vilas, o suprimento de leite aos 
seus habitantes, p.ela movimentacão nas 
suas ruas, de vacas leiteiras' de 

-
quatro 

patas, antecipando as de quatro rodas 
que são hoje do' nosso conhecimento. � 

Êsse sistema primitivo de .abasteci
m.ento, sup!J:Ía às nossas -'populações de 
outrora, com um' produto mais fresco, 
embora cheio de possibilidades de de
feitos, mas que não pecava, entretanto, 
pelo batismo' com água da bica. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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o crescimento dos mercados tem obri- lidade os transportes 
gadO o., déslocamento dâ produção de rados: 
leite para zonas maiª,·distantes dos cen-: , . 

trós·. 
de 'C'onsumo; criando .p.roblemas· 

-de. 

transporte e conservação . das qUalida
des dêsse. produto, que vão aumentan
do na proporção do. volume e das dis
tâncias das fontes de· Sua . produção. 

longos e demo-:-

Um dos aspeç:tos mais destacados <ia 
economia da produção do leite é, por 

, isso, o da; localização das fazendas lei
teiras, em relação ao cen�ro de conJ)umo. 
. . .  . 

m .� Areas geográficas . 

. . 
A' melhor situação do produtor de lei

.te em relação ao consumidor, é o redor 
do mercado e <> mais pérto possível dêle. 

Essa colocação. di:rpJinui o custo de 
transporte, reduz á del:!p.eza de conser� 
vacão e proteje a qualidade do leite, 
peÍa posibilidalje da sua utilização mais 
imediata, quer para o consumo ao natu
tal, quer para sua industrialização. 

O ideal, portanto, é que o :ç·rodutor se 
estabeleça deritro de um círculo geo
gr.áfico tendo como centro o consumi
dor, seja êle uma cidade, vila, usina, fá
brica ou mesmo a própria sé de da fa
zenda leiteira. 

Em um círculo de 100 quilômetr.os dis
tantes do mercado será a área maís 
conveniente para a p.rodução do melhor 

'leite para consumo ao natural, tipo A, 
por exemplo, desde que as coridições fí
sicas da zona sejam favoráveis, com es
tradas àdequadas ao transporte rápido. 

Dentro 100 e 250 quilômetros do cen
tro de consumo, podem ser estabeleCi
dos os núcleos 'de produção de leite con
servado por pasteurização. 

De 250 até 350 quilômetros, é a zona 
mais apropriada para a produção de 
queijos moles e manteiga Íresca para 
consumo imediato. 

Depois. de 350 para diantE! até 600 
quiilômetros, .Iocalizar-se-á a prOdução 
de leite em pó ·e condensado, queijos du
r.os e outros lacticinios .dependentes de 
matéria prima boa, abundante .e de 
custo razoável, que suportam com faci-

.IV -. Fatores influenciadores 

A exploração econômica do leite den
tro de uma área geográfica, é influen-� 
ciada por muitos fatores. Os mercados 
iritermediários, formados por grUpo�. 
menores de conSumidores; a Jacilidade 
de criação de 'vacaS leiteiras; . o cuSto 
da manutenção e alimentação del:!$s' 
vacas; as condições de sanidade pará 
manuteIl,ção dos rebanhos; o custo do 
transporte, além de outras condiçõ�s, 
contribuem para a' determinação das' 
áreas mais apropriadas e mais econô:' 
�cas para eSSa produção pastoril.' . 

E' muito raro encontrarmos condi
ções favoráveis irrestritas para a deter'; 
minação de' uma bacia leiteira ideal, po:
rém, entre os pontos primordiais devem 
ser enumerados os seguintes: 

a) Concentração da produção e ·0 seu 
consumo; 

b) Conformação fisioterápica da área;. 
c) Distância do transporte; 
d) Qualidades do solo; 
e) Clima; 
f) Sanidade. 

v - A extensão da área 

.. A áréa geográfica da Bacia LeiteiÍa 
da Re];:;ública, abrange 40 mUnicípios dós 
EstadQs de Minas e Rio de Janeiro, lios 
quais .existem pelo menos' uma cent�mi: 
de cidades e vilas, com uma população 
de cerca de 1 milhão e 200 mil habitan- ' 
tes: Êsse núcleo humano somado ao que 
se :abriga da nossa Capital, com 2mi
hões e meio de pessoas, fOl ma uma po:: 
pulação de 3 milhões e 600 mil criatú": 
ras, que podem ser candidatas aO. cori::' 
sumo diário de leite. 

. . 

Sua confor�ação física é de balx�:- : 
das, ainda inaproveitadas nas 'zo�as 
mais próximas . ao mercado ceritral, 
guindo-se uma cadeia' de 

. ingremes, para depois se 
área menos .escarpada, no Vílle 

Paraiba com seus numerosos 
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O aspecto clássico da produção em vol
ta do mercado em círculos com falxas 
de aproveitamento intenso segundo as 
disLâncias do centro, não pode ser en

. contrado na bacia leiteira que observa
mos. 

Na falxa de produção de leite para 
consuíno .imediato, na área de 100 qui
lômetros . do centro, a pequena prOdução 
existente não é controlável, apresen.tan
do o minimo de segurança qualificativa 
para o consumidor. 

Na área do círculo. de mais de 100 
quilômetros de distância do mercado, 

'existem 'apenas Ü usinas de beneficia
mento d·e leite 'Para ser transportado 

.para o Rio de Janeiro, sendo, que a mais 
próxima. está a 122 quilômetros. 

I .o grosso da produção leiteira está, 
portanto, na área de 200 e mais quilô
metros do centro de consumo, onde já 
existem 64 ·usinas do total de 86 dêsses 
estabelecimentos coletores, instalados 
em tôda a bacia. 

Nessa faixa há usinas situadas a 
. 
dis

tâncias <ie 447 e 469 quilômetros por 
. estradas de ferro, retardando por mui

tas horas e às vêzes por dias, o trans
porte do produto. 

A produção diária dessas usillas é 
transportada, no seu maior volume, por 
duas vias férreas, a Central do Brasil e 
a Leo'];:oldina Railway, :as quais, galgan
do a serra do. Mar e atravessando' as 

do Estado do Rio e Distrito 
suprem ao carioca com o leit.e 

produzido em vários recantos do Vale 
do ,Paraiba, a dezenas de quilômetros 
de distância do consumidor. O trans
porte pelas rodovias ainda é em pOuca 

apresen
aspectos 

bacia leiteira, 
a sua conformação física, mos

as rotas de transporte dQ produ
vias que se tornam ainda mais 
pela necessidade do contorno 

dificuldades físicas da região. 

As enco.stás menos ingremes e as vár
zeas mais drenadas, onde o solo é rico 
pr,oduzem pastagem ablJlldante que jã 
é bem aproveitada no temp.o de chuvas, 
podendo ter ainda maior valor nos tEm
pos de' sêca, com as melhorias possí
veis, pela irrigação e adubação. 

O cllma favorece a manutenção dos 
rebanhos. leiLeiros, que podem ser cria
dos em ambiente saudável, sem despe
sas de muitos abrigos, durante" tôdas 
as estações do ano. ' 

. 

Já conseguiram os criadores minei
ros e fluminenses, estabelecidos nesta 
bacia, prOduzir quantidades considerá

: .:veis de leite, atendendo há anos segui
dos aos reclamos dos nossos mercados. 

VI - O volume da produção· 

A produção leiteira nesta bacia tem 
sido até agora crescente. Em 1946 a mé
dia da e::q:.ortação para o Rio, por in
termédio das usinas, era de 218 mil litros 
de leite por dia. No ano seguinte houve 
um aumento de 34 mil litros, elevando 
o total a 252 mil litros. Em 1950 o totaJ 
alcançou a 326 mil e quinhentos litros 
para atingir, a mais <ie 400 mil litros 
por dia, no mês de agôsto de 1592. 

As usinas de beneficiamento de leite 
foram agrupadas em zonas, para estu
dos comparativos da produção, segundo 
o gráfico aqui :apresentado obedecendo 
tanto quanto possível, ao' critérió de se� 
melhança de condições da produção. 

A produção de leite nessas zonas 'ain
da não atingiu ao máximo poss�vel, po
dendo ser consideràvelmente aumentada 
quando houver 'maior estímulo do mer
cado consumidor, quando forem contor
nadas as difiCuldades de transporte e 
atendido o aumento dos recursos for;a
geiros, para a criação e ma,nejo dos re
banhos leiteiros. 

São 13 as zonas de agrupamento' das 
86 usinas de recebimento de leite em 
Minas Gerais e Estado do Rio, as quais 
receberam as segUintes den'ominações: 

. I - Leopoldina abrangendo 9 
usillàs� . ' 

U ---< .Rio Preto - 'com 9 usinas. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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III -Três Rios - com 9 usinas. 
TV -I Mantiqueira - com·11 usinas. 

V - Bicas - com '6 usinas. 
VI --i Agulhas Negras - com 1 usina. 

VII - Porto Novo - com 7 usinas. 
. VIII -' Jacutinga - com 6 usinas. 

IX - Volta Grande - com 5 usinas. 
X - Vargem Grande -com 9 usinas. 
XI - cantagalo - com 4 usinas. 

XII -< Guarani - com 4 usinas. 
XIII - Pádua - com 1 usina. 

Vil - Quantos são os produtores 

As r.elações de fornecimento de leite 
às usinas, registram os nomes de .. ,. 
5963 produtores, durante o ano passado. 

Nêsse total estão incluidos 4750 for,
necedores de leite dur.ante 12 meses se
guidos e 561 de fornecimento parcelado 
em mais de li meses, somando 5311 

. abastecedores de leite com dados com
pletos nas relações acima r.eferidas. 
Éxistem referências a 654 produtores de 
leite cujos dados não estão ainda com
pletos. 

O maior núcleo de fornecedores está 
na zona da Leop.oldina, abrangendo 9 
usinas leiteiras, representando 17,8% do 
total de produtores. '!;) 

Seguem-se, na or�m de classifica
ção, os grupos denominados Mantiquei
ra, Rio Preto e Bicas, com 677, 657 e 
504 produtores respectivamente, que re
presentam 11,4%, 11% .e 8,5% do total. 
Com menor númer.o de fornecedor�s. 
figuram os grupos de Três Rios, Cristi
na, Porto Novo e Vargem Alegre, que 
assinalaram, respectivamente, 487, 454, 
414 e 414 produtores de leite abastecen
do 31 usinas, dessa zona, durante o ano 
de 1952. 

Volta Grande, Cantagalo e Agulhas, 
com 10 usinas nos três grUpOS, têm 390, 
322 e 306 produtores. 

O grupo denominado Guarani, de 4, 
usinas, e de Pádua com 5 usinas, regis
'traram respectivamente, os totais de 

222 e 55 produtores, que relPresentam 3,7 
e 1,0% do total de fornecedores. 

Os dados foram tirados das próprias 
folhas de suprimento de leite às usinas, 
nas quais figuram apenas os nomes� 
e as quantidades de leite suprido em 
cada mês. Faltam os elementos . para 
localização das suas propriedades, en:
dereços, distâncias e vias d.e cpmunica"
ções. . 

. 
Estamos entrando em contato diretô' 

com êsse produtores, dos -quais já tem.os 
60

'
0 ender.eços certos, a fim de obtermos. 

dados mais minuciosos sôbre as suas 
propriedades e ;a caracterização econô':' 
mica das emprêsas. que dirigem. 

Em a;:aíses de indústria leiteira mais 
antiga, existem elementos para 'se es"
tabelecér contato constante .e  rápida. i 
com os produtores, facilitando qualquer ', 
inquérito econômico que se torna ne.< 
cessário sôbre a produção d.e leite, mas? 
entre nó:::, êsse aparelhamento ainda 
não está completo . 

Nos regulamentos sôbre a produção e 
oonsumo de . leite na Inglaterra, . por 
exemplo, há dispositivos sôbre registros 
de todos os produtores de leite, com 
especificação das suas fazendas leitei:-. 
ras e rebanhos em exploração, apare
lhamento� para conservtação do leit;e,. 
condições locais cie sanidade das vacaS .... 
leiteiras, instalações e equipamentos.' As' .. 
minucias dêsse regulamento constam cla<' 
revista "Agriculture" de outubro der' 
1949 publicada pelo Ministério da Agri� 
cultura da Inglaterra. 

A execução dêsse regulamento está' á� 
cargo de comissões locais, nas quais·: 
tomam parte criadores, produtores: 
leite, vendedor.es e distribuidores, 
cos, veterinários, representantes dos 
nicípios e distritos, que se 

. ao :M1nistério da Agricultura. 
Uma organização dessa natureza, 

na mais frequente e mais direto o 
tercâmbio entre os produtor.es de 
e as autoridades, proporcionanào 
para UIÍla organização ideal, pela 
conjunta dos interessados, IJL'UU .... "'·�� 
consumidor.es, :,t:or meio de 
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em comissões permanentes que atendem 
ao

' bom funcionamento da indústria. 
O quadro n.o 2, apresenta dados sô-

�===============-� 

br·e a distribuição dos produtores pelas 
13 zonas em que foram agrupadas as 
usinas. 

Quadro N.O 2 
VII - Quantos são os produtores 

DESIGNAÇãO DAS ZONAS E TOTAL DE PRODUTORES 

ZONAS 
iI 

II 
TIl 
IV 

.V 
VI 

:VII 
VilI 

:IX 
X 

XI 
XII 

XIII 

I 

I 

i 
•• 1 
1 
, 

Designação/zonas 
Leopoldina 
Mantiqueira 
Rio Preto 
Bicas 
Três Rios 
Jacuting'a 
Porto Novo 
Varg�m Alegre 
Volta Grande 
Cantagalo' 

Agulhas Negras 
Guaraní 
Pádua 
TOTAL 

VIII - Média por fornecedor 

No ano passado foram entregues a 58 
usinas desta Bacia Leiteira, 116 mi
lhões, 214 mil e 962 litros de leite, pm: 
5.311 fornecedores. 

As médias de fornecimento por pro
dutor, nêsse ano, for.am d,e 1823 litro!) 

ano e 60 litros por dia. 
.f>. apreciação dessas médias será mais 

se os produtores forem , di
em grupos, segundo as quanti·· 

.entregues durante o ano, como 
do quadro estatístico que é apre-

fornecimentos médios de 14 a 68 
por dia,' foram feitos por 3898 rtI'O

representando 73,49% do total. 
]'ort\ecimentos de 69 a 137 litros por 

. foram registrados por 3 % dos pro
que somaram 813 unidades. 

No grupo de fornecedores diários de 
a 205 litros, existiam 282

· produto
representando 5,3% do total. 

quarto grupo, com médias diárias. 
elevadas, de 206 a 274' li tros, o n'!i':' 

Estados iPl"oduto�es % 
Minas I 1.061 I 17,8 
Minas I 677 I 11,4 
Rio I 657 I 11,0 
Minas I 504 I· 8,5 
Rio I 487 I 8,2 
Minas I 454 7,6 
Minas I 414 I 6,9 
Rio I 414 r 6,9 
Minas I 390 I 6,5 
Rio I 322 I 5,4 
Rio I 306 5,1 
Minas 1 222 

II 
3,7 

Rio I 55 1,0 
5963 100,0 

mero de prOdutores decresceu para 132 
isto é, 2,5% total. 

Ainda menores são .as porcentagens 
de �odutores que forneceram de 275 a 
411 litros por dia, no quinto ·e sexto gru
pos, pois que registram apenas 1,4% e 
0,8%, com totais de 77 e 41 unidades. 

Finalmente o sétimo e último grupo, 
registra o fornecimento de 68 produto
res, ou 1,3% do total de 5311 prOdutores 
que forneceram a essas usinas. 

Os dados revelam que a maior parte 
ao volume do leite déstinado ao Rio, é 
produto de coleta dê pequenas' porções 
de leite, fornecidas por elevado núm.e-
1'0 de produtores, dispa,rsos em vasta.,> 
áreas utilizadas para a produção lei
teira. 

O assunto pede pesquisas detalhadás 
sôbre a sitúa.ção porque o custo de' trans
porte e os riscos de deterioração do lei
te, são sempre muito maiores quandQ 
produzido. sob essas condições. 

Quando forem realizados inquérito!> 
para pesquisar.em assuntos dessa na.tu
reza, em. tôda a bacia leiteira, poderão, 
talvez, ser confirmadas �s sU:Posições de arvoredoleite.orgdigitalizado por
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que a produção leiteira no nosso meio 
vem de fazendas mistas onde o leite é 
tido como prodlIto de valor secundário 
na ExpJoraçã,o do rebanho bovino, por
que as condições do meio de produção P. 

'\ 

do- mercado consumidor, não 
e não renume'raram a produção do leite 
para consumo ao natural, como alimen. 
to de primeira ordem. 

Quadra N.o 3 

VIII - MÉDIA POR FORNECEDOR 

lVlédia de fornecedores a 58 usinas de leite , por 5.311 produtores em 1952. 

I FORNECIMENTOS 
Grupos ANO I DIA 

mil litros litros 

'1 5 a 25 14 a 68 
11 26 a 50 69 a 137 

In 51 a 75 138 a 205 
IV 76 a 100 206 a 274 

V 101 a 125 275 a 342 
VI 126 a 150 343 a 411 

VII mais de mais de 
150 412 

TOTAL 

IX - Os IDJaiores e médios produtores 

A classificação pela ordem decrescente 
das quantidades de leite fornecidas às 
usinas,I=or 5311 produtores dos Estados 
de l.\1i.nas Gerais e Rio de Janeiro, pós
sibilitou indicar 10 fornecedores em ca,
da classe, como representantes dos lu
gares em que se colocaram, como maio" 
r,es e médios produtores. 

Com essa distribuição dos produtores 
em classEs, torna-se-á interessante es
tudar as condições de cada proprieda
de" registrando-se os fatores cohlcor
rentes para a .produção de leite. Êsses 
estabelecimentos poderão ser aprovei
tados como postos de demonstração sô� 
bre a prOdução de leite na bacia, am
!' liando as possibilidades experimentais 
e valorizando o esforco construtivo dos 
produtores, classificados nasl melhores 
posições, em cada categoria como pro
dutores de leite. 
, Depois de ,estüdadas as condições de 

produtividade em cada uma das' melho
re, fazendas; poderão elas servir de mo-

. dêlo p.3ra os produtores das categorias 
menos elevadas ou para os candidatos 
c:ue s::- inscreverem como produtores ini
ciantes nessa bacia leiteira, benefician
do-se dessa maneira o fornecimento da 
inclústria. 

' Pndutores em sôbre ,Q ,total, I I Percentagem I cada g Upo de produ- , 
tores . 

3898 73,4% . I' 813 15,3% 
282 5,3% 
132 2,5% I 77 1,4% 

41 0,8% I 
68 1,3% 

. , 
5311 100,0 % 

Fúrne,lmento por 
ano segundo os 

GrlJflos·lilros 

85.301. 782 
17.780.889 

6. 159.393 
2.905.37:± 
1.627.009 
. 929.720 

1.510.985 
116.214.962 

São 68 os fornecedores incluidos na 
classe de maiores produtores. Como pro
dutores médios constam 1345 registra-' 
de:s e são 3.898 os fazendeiros de lllenor 
produção, perfazendo o total de 5311 
produtores de leite Que forneceram a 
5e usinas, durante o ano de 1952. 

O produtor que foi colocado em pri
meiro lugar entre os maiores fornec8'
dores, está registrado no protocolo do 
serviço, sob a designação de A-2-15-131,; 
o Qual registrou uma produção de 1!176 
litros por dia ou 684.693 litros por ano. 
Em segundo lugar nessa classe, vem p 
de designação A-1-12-25, com 1777 litros' 
por dia ou 648. 093 litros por ano. 

' 

Os Quadros seguintes trazem em or-' 
dem de classificação, de 1 a 10, os pro:
dutores de l.\1i.nas e Rio das categorias 
designadas par(1 indicarem os eoncor:· 
rEntes maiores e médios, no abasteci:' 
mento de leite à' Capital da RepiÚblica, 
dur,ante todos os dias do ano pró�o 
passado. 

Bem mereciam êles ter seus 
divulgadOS, porque grande é' o 
tanto de grandes, médios como 
,quenos produtores, no esforço de 
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tribuir durante .todos 0.3 365 dias do 
ano,' p.ara a boa nutrição dos moradores 
das cidades. ' 

Apr,esentamos em seguida os quadros 
de classificação dos ,10, produtores de 
Minas e do Rio, colocados nas categorias 
de maiores, menores e médios produto- . 
res, durante o ano de 1952. 

Não podemos ,ainda dar publicidade" 
por falta de autorização, dos nomes 
dêsses :pTodutores de leite, mas logo qu'� 
oportunó, poderemos .;,fazê-Io porque o 
"protocolo' de registro indica pela aEsi
gnação de uma letra e' um número, a 
situação d� ,Região, Minas ou Rio, pelo 
segundo número, a localização da usina 
e p.elo tercei�o, a inscrição do produto. 

na folha de fornecimento à usina. 
. ' 

Quadro N .  o' 4 

IX - Os maiores produtores 

A) - Em Minas Gerais 

Produção em 1952 

Protocolo 

!1 1 A-2-15-131 I 1 57 058 I 1876 
:1I I A-2- 6- 25 1 512.bB.:i 1 47 735 I 1569 

UI I A-2-13- 21 1 504 386 / 47.032 1 1382 
. IV A-2-14- 32 I 331lo 578 27.798 I 914 

-V 1 A-2-28- 22 I, &21.182 I 26.765 I 880 

.VI I A-2-17- 60 I :109:453 I 25 788 I 848 
'VII A-2- 9-233 I 293.478 I 24.457 1 804 

VIU: A-2"22- 27 I 27l!.270 / 23 189 1 762 
, IX . A-2-18- 31 1 265.997 22.166 I 729 

!X A-2- 1- 20 I. 259 395 1 21.616 I. 711 

. LATAS PARA MANTEIGA 

. ,  MáQuinas para, ,a Indúslria de Laliclnios 

S/A UI. M�C. UMlaO INDUSJRlaL 
Rua' Maria Perpétua, 44' 

JUIZ DE FORA - MINAS 

iR) No Estado do Rio de J,aneiro 

IJrodução em 19511 

Ordem ' Protocolo 

'1 I A-1-12- 25 1 648.093 1 54.008 1 1777 
:fi 1 A-i- 5- 29 1 618.223 51 519 1 1695 

1

.

11 1 A-l- 9-256 I 2IiU .4?9- 1 31),040

. 

I 988 

IV 1 A-1- 2- 23 1 �85.387 23.782 1 782 
V I A-�-2�- '16 1 2'19.814 46.636 1 1534 

VI I ;A-l.- 1- 32 1 233,;;75 1 19 .. 448 1 640 
VU 1 A-l- 4- 60 � 2.11.94Q 1 21.085 1 694 

VIU 1 A-l-17-118 1 191.597 1 16.466 1 542 
IX 1 A-l- '1-297 1 191.624 1 47.906 1 1576 

� I A-l�16-167 I 188.341 I 15.695 I 517 

, 
Quadro N . o  5 

IX - Os maiores produtores 
C) l\iédios em Minas Gerais 

Produção em 1Ç>5� 

Ordem �� � . � 
_Protocolo 8.,g o "  

c. ""� 
.� := r:..= .:: ;: "' o ],� .., -':J :: .� • .!. 2r: ..<.= z"'O 

:1 Ã-2- 1- 12 :n.535 196 
:H A-2-13- 15 '11.208 195 

'iH A-2-17- 45 411. '153 134 
LV A-2- 6- 16 43.245 118 
V A-2- 2- 41 40.314 110 

. ;Vl A-2-24- 20 33.171 91 
:VH A-2-28- 15 :i2.622 2 .. 719 89 

VIl! A-2-22- 14 32.151 2.679 I 88 
:L"í A-2-14- 17 30.080 2.1>07 I 82 

X 1 A-2- '1- 32 29.594 2.466 I 81 

D) No Estado do Rio de Janeiro 

Proc\ução em 1952 

Ordem Protocolo � � �1Il ..... o Q c..� , ?-.g "'-.= 

]� 
c:: .�::: 
�.rJ :B .� 

"'-" LE :<;-0 
.1 I A-l- 1- 22 1 62.217 1 5.185 1 171 

n I A-l- 2- Zl I 41.509 I 3.459 1 114 
Ui I A-1-I5- ;;:s I 30.360 1 ,2 .. 530 I 83 
IY 1 A-l�6- 52 I '26.438 I 2.4ü3 I 79 
,v I A-1-10- 20 1 26.415 1 4.403 I 144 

VI I A-l-17- 89 I 23.656 I 2.957 I 97 
Vll I A-l- 4- 28 I 22.520 1.877 I 62 

VIU I A-1- 9-126 I 20.450 1 1.704 I 56 
IX I A-i- 3- 32 I 19.267 I 1.606 1 53 

X I A-l- 5- 15 1 18.876 1 1 573 I, 52 

.:- �' 

ff 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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x Média por vaca 

Ao apreCiarmos a produção de' uma 
vaca, indagalllils mais frequentemente 
sôbre :!Ii quantidade çle leite obtida por 
dia, sem considerarJtlqs outros fatores 
que influenciam na apr.eciação dessa 
qualidade. 

ê A bOflJ vaca leiteira. no conceito co
mum, é' a que :piroduz muito leite, inde
pendente do cálculo da alimentação, 
idade, duração da lactação, meio, ám
biente e l�aça, apreciações essas que 
r&:ramente levamos em' conta. 

Repetimos, com admiração as médias 
rlegistradas nos . paíse�l' estrangeiros, 
p.ara collcluirmos quase sempre, que, não 
temos boa produção por vaca. 
- As  estatísticas nos paLses leiteiros, pu-

· 'blicam em cada ano, dados relativ.Qs às 
produções das SUÇl.S vacas,' dividindÇ>-a::; 
pelas idades, ipelas raças, e classifican-

· do-as segundo.as zonas de p;roduçá,o. 
Essas informações .exigem, entretan

to, uma organizaçãQ e'statística muito 
minuciosa pela qual os rebanhos leitei
ros são divididos e� categorias de va
cas em lactação de mais' de dois anos, 
novilhas paridas ·em cada ano, novilhas 
de 1 a 2 anos: bezerros de lIll2nos de 1 
ano, touros e toUl'itos. A prOdução 
leiteira das vacas é obtida por um con
trôle individual, por dia, quinzena, ou 
mês, a firiJ. de que resultados do ano te
Nham pOSSibilidades de serem compa-
�ados. . 

Somente assim, através de tantos es
clarecimentos estatísticos, podemos fa
zer 'uma apreciação mais justru da pro
dutividade e das qualidades econômicas 
dos reban.hos leiteiros. , 

As médias de produção de leite pai" 
vacru na Holanda, atingem a 3 . 295 qui
los p.or ano e 9 quilos por dia, abrangen-

· do um. rebanho de 1 :rniThão 2 .362 vacas 
· .e novilhas. 

Na Dinamarca, Suiç.ru, .Suécia e, In
glaterra, as produções anuais variam 
entre 2.765, 2. 705, 2615 e 2 . 548 quilOS 
de leite com média individual diár1a de 
7,6, 7,4, 7,2 e7,0. 

Na Nova Zelândia e Estados Unidos, 
registram-se médias de 6,4 e 6,1 quilos 
de leite por dia ou 2.475 e 2.345 quilos 
;p.or ano. 

. No Canadá a médiflJ diária em todo 
o país, é de 5,6 quilos p,:Jr dia e por vaca.. 
.. Na França ,e na Austria, as rP.émas 
diárias são de 4,0 e 4,1 quilOS de leite' 
por dia. 

Os dad!os acima registrados, constam 
de � dos quadros aqui apresentados' , 
onde foram transcritas indicaçõeses':\ 
tatísticas Norte-Americanas, referentes 
ao ano de 1949. 

A Sectetari a de Agricultura do Esta�> 
do de, São PaUlo, no inquérito. econômi..: 
CQ de 1951, realizado peló D. F. A., ve'::: 

. rificou que a média por vaca em 60 re., 
banhos' estudados, era de 695,5 litros por' 
ano ou seja menos de 2 litros por diru 
por vaca. 

Êsse traoalho é o mais recente que 
conhecemos' no noSso meio e o mais' 
comil:�eto, pela quálid,ade 'dos técnicoa 
que o superintenderam no exame dos 
60 rebanho's paulistas. 

Temos necessidade de repetir inqué
rito dessa natureza, em tôda a Bacia 
Leiteira da Capital da RepÚblica, para" 
averiguarmos as condições reads 'da:' 
p.rodução média por vaca em nosso 
meio. 

O ÍVl)inistério dá Agricultura, nos seus 
estabe�ecimentos de criação do D. N. P.� 
A., tem registrado médias satisfatórias 
com vacas leiteiras das raças Holande�' 
zas, Jersey, G.uernsey, Schwyz' e Ayr..:,'�::' 
shir:e, porém, o número de vacas é li" ," 
mitado e as condições de manejo 
rebanhos são mais eficientes do, qu� 
média geral dos demais criadores;.' 

Há, portanto, pOSSibilidades da 
ção dessa média se forem a�enUll1a" 
neces:idades de melhoria dos l'eIJlU1UU"" 

Leiam o /IFelctia 
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x -. Média por vacru 

Quadro N.o 6 " 
Prod.ução. média por vaca' em 

vários países 
Referência: AGRICULTURE STATISTIC 

- U. S .  A. - 1949, 

1] Holanda 1.1:362 I 4.488 1 3.295 I 9,0 
2 1 D�rmaca. 11.�? ,I 4.078, I 2.765 1 7,6 
3 / Smça. . 809 I 2.188 1 2.705 1 7,4 
4 Suécia . 1.704. 1 4.456 2.61517,2 
5 Inglaterra I ,  ,3.583 I 9.130 1 2.548 I 7,0 
6 1  Nova Zelândia I 1.714 1 4.242 1 2.475 1 6,8 
7 I Estados Unidosl 22.:135 I 53.790 1 i;I.34:> I 6,-1 81 Canadá I 3.701 I 7.556 I 2.04215,6 
9 França I 8,000 I 1l.87� I 1.484 I 4,1 

Austria I 1.045 · 1 .. 1.5112 I 1.466 1 4.0 
11 1 Brasil - em I 7.277 I 5.052 1 6.956 1 2,0 

I São Paulo I I apenas I . I 
: - As referências sôbre' a produ
em S. Paulo (N.o 11), constam de 

"Custo de uroducão do lei': 
tipo C", resultado do inquérito fei
p,elo D. P. A. do Estado de São Pau
em Novembro de 1951, direção de F. 
A. Secção de Contrôle da producáo 

. O cálculo da produção por va
São Paulo, não abrange o leite 

CUL.li:SULIllUO pelos bezerros, conforme in
citado trabalho� à pág. 7. 

A relação ·entre 'o volume de leite pro-
. e a extensão da área de tprra 

para a' ,laJimentação de vacas é um dos itens a serem consi
avaliação 'da situação de 

econômica de uma ba-

frequentes referências às' 
·em propriedades onde se prOduz 

sem' esp,ecüicação mais minuciosa 
porção de terra destinada ao mane
das vacas, em pastos ou em cultu
. trabalhadas, para a produção de' ali-

para o rebanho leiteiro. 

Os preços de custo ou arrendamento 
de uma fazenda inteira, costumam ser 
carregados na conta; de despesas do re
banho leiteiro, encarecendo a produção 
de leite e, muitas vêzes, impossibilitan
do a ,àvaliação da situação da explora-
ção. 

. 

, Devemos .estar habilitacÍos a' compu
tar a produção do leite, pela sua quan-

,tidade ·e custo, apreciando a área d,a 
propl'iedade destinada ao gado de leite, 
excluindó os demais. 

A Secretaria de Agricultura do Esta
do de São P,alulo ·em inquérito econômi
co por amostragem, realizado em no
vembro de· 1951, coletou dados. interes- . 
santes sôbre a . manutenção 'de vac,as 
leiteiras por áreá de aproV'õitamento, 
sendo, talvez, ê:::ses element03. cr; mrris 
ree.entes que temos no nosso meio Sô-
bre o assunto em aprecia. ção. 

' 

Pelos dados da 'Publicacão. "Custo de 
Produção de Leite Tipo ê", do Depar
tamento da Produção Animal' de São 
Paulo, apura-se que em alqueire pa;ulis
ta, com 2,4 hectares, mantém quase 
uma vaca, 0,79 em média, produzindo 
700 litros de leite por ano, ou dois litros 
por dia" corresp.ondendo a 29Q litros, por hectare, aproximadamente, 

Em países de exploracão leiteira in
tensiva, mantém-se u�a vaca em 12 
hectar. es, prOduzindo 2,812 litros de lei
te b.o ano, 'ou 7,7 litros r-::)1" dia. corres
pondendo a 2,340 litros por hectare de 
terra utilizada para' produzir alimen-

. tação do rebanho 
Nessa base o :alqueire paulista deve

ria alimentar duas vacas leiteira/), pro
duzindo ce�,ca de 4.600 litros. 

Donde verifica-se ser, entre nós, ain
da muito ba.ixo o aproveitamento· das 
áreas em p,astagens e 'cÚltura· forraO'ei
ras, para; a alimentação de vacas 'leitei
r�s, com capacidade de melhor produ-
çao. . 

O quadro seg�inte, número 7 contém 
indicações sôbre 'a distribuição das par
celas de uma área, para a manutencãe,. 
de uma' vaca leiteira, durante um a�o, arvoredoleite.orgdigitalizado por
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segundo o que foi ;publicado em Boletim, 
n.o M 35 da Universidade de Durham, 
na Inglaterra, em Outubro de 1952. 

Quadro N.o 7 

XI - Mé,dilll por hectare 

Distrlbuícão ideal da área de terra ne
Ccessária 'a uma vaca, para sua manu

tenção e produção de leite 

Ordem _Colheitas I Metros. I 
Em: I Quadrad.1 

1 I Pastagens 
2 Feno . 
3 Silagem 4 1  SOl\IA 
5 Tuberculos e ver-

I des destinados a 1 

I gado . I 
6 Cereais em cultu- I 

I ras para gado I 
7 C o nce n t r a-I 

I d os adquiridos I I com a vendà. dos i 
não utilizados na I 

I manutenção dos I 
I rcblj,nhos leiteiros I 
I A r e a utilizada I 
I para a manuten-·I 
lção de 1 (uma) J 

I vaca 

4.280 I 35,3 
2 . 800 1 23,1 

6401' 5,3 
7.720 I 63,7 

520
1

' l 
1.680 I 

I 
I 

2.200 I 
I I 

�2.120 1 

4,3 

13,9 

18,1 

100,0 

XII - O J:1eballho leiteiro 

% 

As estatísticas ofici'ais atribuem aos 
Quarenta minucÍpios da Bacia Leiteira 
nos Estados do Rio de Janeiro. e :Minas 
Gerais, uma população global de qua
se um milhão de cabeças. 

Os dadOS publicados pelo r. B. C. E. 
não discriminam essa p.opulação·. em 
machos e fêmeas, nem especificam os 
números de vacas em lactação' ou as 
que estão em descanso, em gestação e 
as novilhas nas, div$"sas idad�s, e�EJ
mentos êsses' indispensáveis à avaliação 
de pecuária leiteira, quanto a sua si.
tuação numérica, em cada.uriJ. dêses 
grupos. Temos de aperfeiçoar êsse setor 
ele tr.ahalho. em favor da indústria ani-, 
mal do país. 

Com os dados estatísticos menciona
dos, poderia ser fomentada a criação do 

gadO eie leite, segundo a intensidade e. 
modalidade da produção '!ndustrial. 

Há em muitos paises de grandes pro
ducões . de leite, uma estrátificação d!], 
pe�uária' . leiteira, segundO a. qual nos 
círculos da bacia ma[s próximos· do 
mercado, não há granc:'e criação de bo
vinos de leite, mas sim. exploração da 

. capacidade leiteira das vacas criadas em 
outros círculos dessa bacia. 

As' zonas de criação estão, geralmen
te, localizadas nos circulos de pr.oduç

ão 

de leite pM'a as fábricas: de lacticinios, 
onde as vacas poderão ser criadas e 

�selecionadas sem a premência de pro
dúções determinadas ,é diárias, para 
atender ,aos compromissos com a fre
guesia. As vacas são adquiridas em mer
cados locais, depois da segunda ou ter:
ceira cria, para serem transportadas pa
ra as fazendas de leite mais próximas 
do mercado, onde são alimentadlllS na 
melhor das condições possíveis para 
produzirem o máximo de leite . 

E!:sa estratifica,ção do mercado COll-· . 
tuma ser muito pesada na criação de ' 
boas vacas, pelo desgaste mais intenso· 
j-,a sua população, se nâo houver uma 
rêde de mercados para fazer voltar as 
meJhores vacas secas às zonas de criá"; 
ção, em vez de serem enviadas aos ma':", 
tadouros, como é geralmente 
.prática. 

Ainda não sabemos de que raças são 
as vacas que contribuem diàriamente 
para o suprimento de leite ao Rio e 
nem temos dadoS oficiais sôbre o rebafo 
nho leiteiro existente na bacia. 

O inquérito paulista de 1951, já men:' 
cionado, chegou à seguinte conclusão,. 
que pode ser aplicada às entidades ·d�· . 
nossa baJCia leiteira, p.orque grande par� 
te do trabalho da Secr,etaria de Agricul-:-. 
tura de São Paulo foi realizado no Vale 
do Paraiba.. 

A publicação referida traz, à pág�a'; 
7; o seguinte:, "Os rebanhos que são 
piorados' na produção leiteira nas 
priedades visitadas, 'são 
sua quase totalidade !por 
tiços". 
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O traban:io já realizado em. São .Pau
lo, representlll a análise racial de 7.27 '7 
vacas e a sua' importância justifica 
prosseguirmos êsse esforço inicial, es
tendendo o beneficio de um "survey" 
mais extenso, a todos os rebanhos d03 
5.9 36 produtores de le�te, que já foram 
identificados na Bacia Leiteira da Ca

'pital da República. 

]0]1 -- AJünentação 

Constitue êste íten, elémento básico 
p.ara a apreciação das condições de pro
dutividade leiteira da bacia em estudo. 

Sem alimentação adequada não se 
possível produzir leite economica

mente, ainda mesmo que as vac'as te.nham os genes das. estirpes mais lei
teiras conhecidas. 

Residem neste setor as maiores difi
. cuIdaJdes dos produtores de leite no 
nosso meio: !porque foram êles mantidos 
na prática, como bons fre�ueses de ra
ções provindas dos centros, industriaiS, 
em vez de buscá-las nos r,ecursos do 
meio de criação, pelo alJlllento produti
vo das terras . 

A indústria já não atende às exigên
ciaiS dos criadores, e dessa fórma, vol

�les para as pastagens empobre
cidas de ano para ano, p.ela falta de re
compensas no cultivo do so16, deEarvo
rados pelas dificuldades que agora es-' 

enfrentando, 
Como fatores primordiais da dificul

de alimentação, são apontados os 

- Pa·�tos empobrecidos pelo. longo . aprveitamento das pastagens na 
produção de leite, sem reposições 
pela rotação, com adubação com-
per:t:sadora; 

. 

- Topografia montanhosa que difi
culta o trapalho de cultivo. para 
pastagens. 

'- Vaiorização' indiscriminada d la! s 
terras. 

- Periodos de sêcas prolongadas e . 
ausência de recursos para minorar 
os seus efeitos .. 

. 5 - Fogo nas pastagens. 
6 - Encarecimento e escassez da mão 

de obra. 
7 --., Faltai de recur�'Os para aumento 

de forragem para 'a.tender as ne
cessidades do rebanho, nas sêcas 
-- silos, fenis capineiras irrigadas, 
etc. 

Muitos outros itens poderiam ainda 
ser 'lemhrados; entretanto, o que se faz' 
necessário é um levantamento da situa 
ção forrageira nas propriedades de qua
se 6 mil produtor,es de leite, para Se p,o
sitivar estatisticamente, o 9.ue ocorre. 
neste setor. 

Cumpre-tnos '6ucaminhar essa s�uçã.o, 
qu� muito beneficiará as possibilidades 
de estabelece]," recursos para aliviar as 
preocupaç'ões dos.' pl1odutores de leite 
antes que . muitos dêles desanimem e 
abandonem as saus emprêsas, como j� 
se verifica em álgumas zOnas de produ
ção. 

XIV -- O custo da produ!fão 

A apreciação do custo da produção 
de leite envolve uma série de fatores 
qu� contribuem com dados básicos e 
indispensáveis, para a ·a.veriguação do 
preço da produção de um litro de leite, 

A determinação do capital da em
prêsa, o tamanho da sua atividade, o 
arrolamento de . tôdas as despêsas, a 
quantidade e quaUdade das unidades de 
proporção, o racionamento, o desgaste, 
são alguns dos militas fatores que in
fluenciam o custo da produção de leite. 

Temos assinalado a nossa deficiên
cIa! de dados em quase todos setores aqui 
apontados no esforco Que fazemos da3 
características econôÍnicãs da nossa ba
ciE'. leiteira. NEGte setor está acentua
d:? a nossa falta de elementos para a 
indicação do preço básico do leite. 

.curp.pre-nos, pois, instituir com .ur
gência, .0 aparelhamento para a coleta 
desses recursos estatísticos, a fim de po
dermos calcular com segurança o custo 
d:? produção eie leite no nosso meio, que 
p assunto muitó discutido sem.a positi-

. , 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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vacão convincente das afirmativas que 
tê� sielo f�itas. 

Mais uma vez voltamos a mencionar 
o método da amostrag$l, CGmo ele
mento de inestimável valor nos .inquéri
tos econômicos, . destinado . ao al?�a
mento de conhecimentos s:ôbre a, slt,ua-: 
cão econômica da :produção agro-pe-

ç; �uária no nosso meio. 
Apresentamos mais um exemplo d�s 

resultados colhidos pelo "Survey" r�al:-
. • zado em São Paulo, dirigido pelOS tecm

cos da Secretaria de Agricultura:, �ôbre 
o custo do leite em 60 propneuades 
paulistas, a maioria das quais no Vale 
do Pa,raiba. E' o elemento informativo 

mais completo e seguro, que conhece
mos até agora, para nos fornecer dados 
esclarecedores sôbre o assunto. 

O custo médio de leite em São Paulo, 
segundo os dados apurados em. duas 
zonas importantes de sua produção, in
clusive a do -Vale cio Paraiba, é de .... 
Cr$ 2, 33 por litro. 

Nessa investigação foi considerado o 
capital �mpregado em imóveis, �áqui
nas e utensílios· em semoventes; em 
despesas diversa�; deduzido _ dêsse tot�l 
C' que foi 0btido na produçao e :alon
zação do rebanho, para determInar o 
custo da produção. 

Trascrevemos no quadro seguinte, o 
resumo dos dados referentes às proprie
dades do V'aIe do Paraíba em compara
ção com as demais somas p,roduto .ras 

de leite para abastecimento da Caplt�l 
Paulista. Verifica-se que o custo de leI,. 
te .no Va,le dei Paraiba· ainda é mais bai
xo, Cr$ 2,29 por litro, enquanto que_ na� 
demais zonas, o çusto de produçao e 
de Cr$ 2,40 por litro, o que nqs dá a mé
dia de Cr$ 2,33 por litro, no ano de 

. 1951. 

A portaria n. 1, de 1 6  de janeiro de 
1952, da COFAP, fixou em Cr$ 2,70 o 
p,reço para o leite posto nos entrepostos 
do Distrito Federal, na safra que com-o 
preende o periodo de 12 de outubro a 31 , d� maio' de cada ano. Oonclue-se pois que 
não existe grandy margem de lucro para 
o produtor. . 

xv -..., Sanidade 

As molestias que mais afetam O? re
banhos leiteiros, a tuberculose, brucelose, 
aftose, raiva, as parasitoses, causam en
tre nós os mesmos maleficios que se ve

�riIi0am em tôda parte do mundo, onde 
existe pecuária leiteira em exploração 
intensiva. 

A assistência técnica aos nossos cria� 
dores vai s� desenvolvendo gradativa
mente segundo as possibilidades de re
cursos embora não esteja acompanharí:" 
do o ritmo das necessidades dos criadorés 
de gadO de leite. 

. ' Mas, em verdade, poucos países IDaJ;l-, 
tém um corpo de veterinários e;m. serviço 
oficia,l tão integrado nos problem�s de 
assistência e com tanto conhecimen� da 
técnica aperfeiçoada e com tanta ex- > 

periência de serviço público. 
Ainda agora; foram criadas comi&ões 

,esoecializadas para estudar e atend�r, 
m�is diretamente, o problema ds, bruce
lose e parasitose e, também da aftosa c; 
tuberculose. 

A frente dos trabalhos da Comissão de 
Brucelo.se está o Dl'. Aluizio Lobato Valle 
oue a par' da sua alta capacidade técnica, 
tem um inestimável patrimônio de e:J!:
periência de administr'ação pública no 
nosso Departamento, garantias essas d�s 
resultados que advirão para o nosso melO 
pastoril, dos esforços dêsse abnegado'ser-, ' 

, , 

Custo de produção de leite- em duas zonas leiteiras 

Zonas 

Vale do pai'aíba 
Outras 

Total 
zonas 
'" . . . 

. . . . . . . . . 
.. ... .. . 

Despesas Cr$ Prod. de leite Custo por litro Cr$ 

7. 862 .9 67, 30 3.419 . 763 ' 2,29 
3.946.746,40 . 1 . 641.276 2,40 

1 1. 809.763,70 5.061.489, 2, 33 
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,vidor público. Integra também os traba-, lhos dessa Comissão, o Professor Cicero" 
Neiva, que é no nosso. meio científico, 

'- uma. reconhecida expressão de valor, e , 
capacidade. 

A .comissão de Parasitos e já tem tra:
cádo um extenso programa de ativida
des em benefício pecuário nacional, prin- . 
c' ipalmente a cria�ão do gado le�teiro que 
tem merecido especial atenção do Profes
sor Dl'. Argemiro de Oliveira, que está 
dirigindo êsse trabalho, .com granq.e p.ro-
veito para a Nação. , . 

Ainda neste· setôr esper.a,'�se que a 
amostragem possa contribuir com' um 
acêrvo valioso de informações, em res
posta às indagaçÕes de Um inquérit� eco
nômico que foi feito 11'0 noroo. meio pas
toril. 

XVI - Financiamento 

O financiamento é indispensável para 
fomentar o melhor aparelhamento das 
p.ropriedades, com .construções, adequadas 
à exploração leIteira, máquinás, armal7.e
namento forrageiro para atender aos pe.;. 
ríodos de escassez, reprodutores eficien·· 
tes e o mais necessário à modernização 
.de uma granja leiteira. 

Entretanto, devem ser consideradas as 
condições da .emprêsa para a exploraçao 
do leite, que é sempre de pequenos ren
dimentos diários, a fim de que sejam eS
tabelecidos prazos longos e pres,tações pequenas, em periodos mensais ou anuais. 

, A êsse prop.ósito pode ser aqui mencionadllJ a informação prestada à C. N. P. 
'L., por um prOdutor que a ela se dirigiu, 
com referências aos trabalhos que lhe 
estão afetos. 

"Não tenho. financiamento. Apesar de 
'Ut'!;t:'�:;lvc:t.1' de melhores insta,lações, espe
cialmente estábulo, julgo que na situaçãp 
do valor do preço do leite atual seria um 
» ... " ..... v financeiro desejar empréstimo 

êsse fim". 

XVII - Bem e3tar social 

dade de voltarmos urgentemente, ,as nos
sas atenções para êsses participantes da 
nos�a vida pastoril. 

Grandes .pro!n'llJmas poderão ser traça
dos para que o prOdutor de leite receba 
o bem estar que merece, a fim de 'que o 
E12U modo de vida seja também o seu 
meio de vidllJ, como fruto do seu eSfôrço 
na produção de leite, para os nossos mer
cados consumidores nas cidãdes. MaS que 
êsse amparo· seja prElstado com certa 
presteza, para que os produtores conti
nuem a se manter dentro da indústria 
de leite. 

A êsse propósito é oportuno transcre
ver aqui as r.ecomendações de um econo
mista inglês, ao encarar a situação na
cional da Grã-Bretanha, quando era pro-, gramádo o aperfeiçoamento- da sua vida 
rural, nos meios pródutores de lçi�e. . , 

"Proclamarei um objetivo nacional': a 
prosperidade do fazendeiro e do traba
lhador rural da indústria leiteira. Sem 
que êles recebam uma remuneração ade
quada ao trabalho de tôdas as semanas 
do ano, de segunda a domingo, com ho
ras eie sol a sol, a nação não pode esp.erar 
um suprimento continuado de leite". 

XVIII - O mercado de leite em 1970 

A tarefa do produtor de leite para su
prir o mercado consumidor do Rio de 
Janeiro, vai se tornando proporcional
mente mais difícil, na medida do cresci
mento da Sua população. 

O cenao de 1950 atribuiu à Capital da 
República, uma população de 2.303.063 
habitantes e as estimativas para o ano 
1960 esperam um aumento para 3.459.300 
p:ssoas, enquanto que para o ano de 
19 70, essa populaçfí,o deverá crescer para 
5.258.000 moradores nas mas zonas ur
banas e suburbanas . 

:Êsse crescimento, de quase o dobro dos 
provável9 consumidores de leite, signifi
ca que, ,dentro dos dezessetes anos qúe 
nos r,estam 

dos decênios dessas ,estima'Uvas, teremos de nos preparar parà pro-Muitos aspectàs doa;' ' nossa vida ·rural. zonas de produção de leite, !pOderiam 
'focalizados para ressaltar a necessi-, 

duzir pelo menos 800 mil litros de leite . por dia, se fôr mantido o mesmo padrão 
do consUmo atual. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Para atender ao problema Que nos 
aguarda no ano de '1970, temos de adotar 
'um:? polítiC; de ação, que �Jderá ser cal- , 
cada em um dos seguintes planes : 

1 . o _ Manter até o ano de 1970" o 
mesmo nível de pl'o duç.ão que 
atingimos em 1952, para o abas
tecÍmento do mercado e-:> Rio 

(; de Janeiro, reduzindO' entretan
te', a menos ele 1 00 gramas por 
dia,. o çonsumo de leite ' fresco 
por pessoa. 

2 . o - Atender ao crescimento do con
sumo esperado, com o forneci
mento de leite condensado e em 
pó, produzidos em zonas mais 

' ciistantes do mercado. 

3 .  o _ Extende� a área da atual bacia 
leiteira além de 600 quilômetros, 
deslocando ainda para mais 

, longe, as zonas de prociução de 
leite par� indústria. 

, 4 .  o _ Desenvolver a produção de lei
te tipo "A", ao redor do merca
do do Rio, pela utilização de 
vacas criadas em outras zonas a 
mantidas em produção máxima; 
pel<::> consumo intensivo de ra
cões forrageiras trazidas de 
êentros mais distantes . 

5 .  o - Aumentar á produtividade das 
vacas, em . tôda a bacia leiteira. 

A primeira solução não se ajustará à 
índole progressista, dos nossos pecu:;1ris
tas, que se empenharão, certamente, ,em 
atender ao mercado, buscando outros re
curSos para aumentar' o suprimento de 
leite à Capital da República. 

A segund.a proposta reclamará me-
, lhoria da capacidade produtiva doS! re

banhos das zonas de fornecimento de 
leite para a indústria, '  antes de ser ela 
. SObrecarregada com a lníssão ' de produ
'zir nlais leite, [para ser ' aproveitado 
pelas populações urbanas . como leite 
condensado 'e leite em pó. 

A te!.'ceira alternativa redundará em. 
diminuição' dá produção econôlníca de 
queijos ,e outros lacticiníos, se não fo-

rem' facilitados e aumentados os recur
sos ,para a produção de leite nessas zo
nas, destinadas ao suprimento .da ma,té'
ria prima da indústria de liacticinios 
O con8Umo de queijos, principalmente, 
tem sido sempre cr:escente nos merca.:. 
dos das cidades, acreditando-se por is� 
so, que será ainda maior no ano de 1970 .  

A quarta sugestão tem , muitas pro- , 
babilidades de êxito, se, desde cêdo, fo
rem Cl":eadas escolas prOfissionais para ' 
o 

'
preparo de vaqueiroS, lacticinistas e 

adlnínistradores que pos�am ser resp.on-: 
sabilizados . pelo manejo de emprêsas 
leiteiras mais 'adeantadas e exigentes , 
O � financiamento deverá ser proporcio- ' 
nado à altura dessa exploração mais 
custosa. O capital tem de ser sUficiente, a 
longo prazo · e a juros módicos. A cons-, 
trução de estábulos apropriados à essa 
exploração intensiva ; a escolha da,s' ,!"a
cas leiteiras com produção elevada :e ' 
constante, deve ser mais eficiente ; a: 
conservação higiênica e o transporte 
rápido, para a entrega à dolnícilio, ' 'são 

, alguns dos muitos pontos a �,erem ba
lanceados ' no fomento da produção lei
teira na zona em volta do mercado do 
Rio de Janeiro. 

A quinta proposta é a que se apresen
t? como a mais viável. mais natural e 
condizeI,lte com a nossa evolução. Exi:
girá entretanto, o planejamento préviO 
de um programa de ação construtiva " 
para o fomento da produção animaL . 
p....s linhas dê,se trabalho deverão ser ' 
calcadas nas bases das necessidades dos 
produtores de leite, previamente estu.:. 
dadas em ,cada zona, com a' devida mi..; ' 
núci-a,. 

A assistência Que fôr julgada indis
pensável para a realização da solução , 
apresentad!lc nesta quinta solução, será' 
prestada pela instituição de medidas \ 
que contribuam ràpidaernnte, para me'- : ;. 
lhoria das condiçõés de 
de lnílhares, de vacas leiteir,as em 
zona. 

A média atuál de produção de 
terá de ser elevada de 2 litros a 
litros, no mínimo. As condições ' de 

, tagens e culturas feirra'geiras 

/1 
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ser aperfeiçoarias em milhares de hecta
res, com p.resteza fi ,  exatidão. 

lSe ficár decidido que o aumento da, 
' média da produtividade leiteira poderá 
ser conseguida pará., satisfazer ao mer, 
cado tle 1970, somente poderemos con
segui-lo pelá. escolha e seleção das nos
Eas vacas leiteiras, pelo método de re
gistro da iP'rodução individual de cada' 
vaca, em ordenh!li, 'controladas periodi-
camente. 

' 

Por êsse registro serão expUrgadas as , 
vacas ineficientes, depois de três regis · 
tros consecutivos das suas produções, 
por lactaçãó ou' por ano. 

,AS ��lhores vacas serão. conservadas 
para serem acasaladas com touros pro
vados como transmissores de qualidades 
leiteiras, a fim de produzirem filhas que 
mantenham a média da produtivida-:
de almej ada. 

o. trabalho de contrôle leiteiro é lon
,go, requerendo registros meticulosos e 
interpretações caut.elosas dos seus re
gistro.s. Entretant.o é o único que tem 
dado resultados satisfatórios na melho 
ria da produtividade leiteira dos reba
nhos 'dos países lacticinistas. 

A organização de um plano de con
trôle leiteiro em uma zona de produ
cão tão extensa, necessitará de um pla-

" �ejamento seguró, financiamento ade
quado, regulamentação prática; preparo 
de pessoal ,ef�ciente e identificação in
dividual de lnílha,res de vacas, o que 
exigirá de 2 até mesmo 3 anos de pre
paro. 

A coleta de dadas deverá ser proces
sada durante três anos s�guidos, a fim 
de que ofer,eç-a. base para a classificação 

, dás vacas em grupos de fundação dos , 
rebanhos futuros . As: melhores produ
toras deverão <:er observadas até à sé
tima }a,ctação, o que aumenta mais qua
tro' anos o tempo ' de serviço, perfazendo 
um total de 10 anos, como base inicial 
da seleção leiteira do nosso rebanho. De
pois dêsse períOdo estarão ,em contrôle 
'as filhas das vacas de fundação, que so- .' 
mente na sétima lactação estarão com-

==================== 

pletando os seus períOdOS de produtivi -
dade , econôlnica. 

• 

Teremos, dessa maneira, 3 anos de 
preparo, 7 anos de escolha e, fin3Jlmen
te, 7 anos de melhoramento do reba
nho, p.ela seleção. Aind!:l nos restam, 
pois, 17 anos, é tempo apenas suficiente 
para ex.ecutarmos Um programa qüe nos 
levàrá a cumprir a lníssão de apare
lharmos os produtores de leite para o 
ano de 1970. Mas é inadiável proporcio,,: 
nar-Ihes o ,estímulo e 'ai assistência 
técnica in'dispensáveis. 

,O programa de melhoria das condi
ções forrageiras ' da bacia leiteira, terá 
de ser executado ao mesmo tempo que 
se processar o plano de contrôle leitei
ro . O estudo prévio das áreas mais 
adarptáeis ao cultivo mecânico; o au
mento do estoque de sementes e adu
bos; o finanéiamento e o preparo do 
pessoal constituem fatores básicos para 
6 êxito do projeto de fomento à produ
ção leiteira. 

:Êsse amparo deverá ser prestado de 
propriedade em propriedade, com a 
'atenção indispensáv,el que merece uma 
batalha pela produção onde todo coope
rador é um lutador valioso. 

O ideal dêsse serviço deverá estabele
cer c,omo tarefa prelilnínar, a cataloga
ção das dificuldades e dos males anon- <) 
tados como empecilhos da eficiênci� da , 
produção, a fim de que [pelo diagnóstico' 
que se realizar, sejam recomendados os 
remédios necessários. 

Nêsse programa de trabalho teremos 
de nos valer de inquéritos econômicos, 
realizados pelo método de amostragem, 
com a 'assistência técnica de agrônomos, 
agrostologistas, veterinários, zootecnis
tas, lacticinistas, fazendeiros, àdminis
tradores, econolnistas e todos os COm
panheiros ele boa vontade que se dispu'
zerem a auxiUa,r a realização do pro
j eto. 

, XIX � AssiS,tência técnica 

O iM:inistério da Agricultura, no in
túito de intensificar a assistência técni
ca para o desenvolvimento da econolnía arvoredoleite.orgdigitalizado por
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pa.::;toril brasileira, criou pela Portaria 
330, de 31-3-52 ,  seis Comissões Nacionais 
de Sanidade e Pecuária, entre as: quais 
,2� Comissão Nacional de Bec'1lária , de 
Leite. 

. 
. . 

Essa Comissão como ,órgão do Depar-
tamento , Naciona,l da Produção Animal, 
subordinado diretamente à Diretoria 
Geral, tem por missão estudar ' assuntos 

(,r.eferentes à produção :leiteira, para' pIa:.. 
"nejar medidas básicas que . assegurem 

êxito, nos empreendimentos de maior 
envergadura a serem levados a efeito 
por aquele Departamento, em futuro 
próximo. 

A Comissão vem trabalhando em 
coopel'a.ção com as Secretarias de Agri
cultura dos . Estados de Minas Gerais; 
São Paulo, Rio de Jàneiro e Distrito 
Federal, bem como r,epresentantes das 
Cooperativas de leite. Associacões de 
Criadores, ' fazendeiros, econmnistas f' 
técnicos) diversos, com experiênCia do 
nosm meio pastorll, para a realizacão 
de um inquérito econôniico cuj as linÍlas 
de ação já foram traçadas. 

Êsse inquérito, abrangendo os ambien
tes tísicos, as práticas zootécnicas e 
condições :ecoEômico-sociais dessas áreas 
de produção leiteira, j á  foi aprovado e 
.está agora em vias de execução. 

Seria ideal que fôsse o referid� tra
balho . realizado por um. censo comple
-to, preciso e rápido, com visita a todos 
os' produtor.es que fornecem leite aOs 
mercados principais dessas bacias. A SU8. 
execução, porém, seria longa, onerosa e 
quase impossível de ser r.ealizada como 
elemento escla,recedor. pa,ra um plane
jamento, pOuQl,1e no fim da apuracão dos 
resultados censitários poderiam ' já ter 
sido alteradas as condicões estatísticas 
registradas. 

" 

Na impossibilidade de serem visitados 
desde logo todos os produtores, a: pes
Quisa �erá feita apenas numa fração, 
uma amostra dos produtores de leite 
em . cada zona. ' .  ' 

Essa amostragem será feita agora 
entre os ' produtores d:e leite para con
'sumo liquido, mas os seus resultados 

beneficiarão também aos prOdutores de 
l'eite para manufatura de lacticinios, até 
qUe possam ser atendidos em inquéritos 
suQs,equentes. 

As minucias " técnica.::; de amostragem" 
e o plano da execução, estão descritos 
nas folhas avulsas aqui distribui das, ÍlaS . 

, auais foram respondidas as PUblicações 
feitas sôbre o assunto. 

O questionário organizado para: o in
quérito, abrange todos Os asp.ectos dá. ' 
produção de leite . no nosso meio pasto
ril, constituindo o resultado da coopera
ção valiosa de várias fontes, que apre
sentaram sugestões diversas as quais fó
ram discutillas cUidadosainente, em va-

" 

rias reuniões conjuntàs .das COnllssões. 
As fichas dêsse questionário serão 1e- . 

vadas aos produtores sorteados pelos vi':' 
'sitadores preparados pelos nossos técni
cos em amqstragem, que preencherão ' 
todos os dados, atendendo ao plano ' tra
çado, para facilitar. a apuração das res.., · 
p.ostas. . ' 

O planejamento de medidas para a as
sistência técnica aos produtores . será 
cle�a maneira, baseada em expressões 
minuciosas de " estatística, representando 
uma situação de fato, com ampla docu- ' 
mentação. . 

XXI - Conclusão ' 

Findo aqui a . minha arenga, fazendo 
um apêlo aos presentes e ' aos que ' se 
intere�sam . pelos àssuntos da nossa vidà 
pastoril. 

. .  

'Beço a cooperação que p.uderem 
pensar à missão da C. N. P. L., 
gestões, criticas e orientação que 
verem por pem Merecer, para' 
nossa boa vontade de servir à CU.!lJ.LUU·" 
dade dos prOdutores de leite, 
resultai:los que desejamos para o 
gresso e garantia do futúro de nossa 
cuária leiteira. 

Agradecendo a bondosa atenção · 
dispensaram ao palestrante, 
a todos o meu milito obrigadO. 

- �---- ---- -� _._ - ._- .. �_ .. __ .... .. 1 . .  ' L'f-! 
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o Leite no toucador 
Desde os tempos de Cleópatra, o leite 

entra nas] c:ogitações de beleza como 
elemento de comprovada .efÍc&Cia. · Por
tanto, além cie constituir alimento com·· 

, pleto, o leite favorece às receitas: 'dé tou
, cador, em combinações as mais felizes 

e variaaas. 
As senhoras que p.adecem O '  maJ do 

nariZ vermelho, por exemplo, encon
, tram no leite cru, um rpr,ecioso corretivo 

dessa irregularidade. 
A mascara de leite e ovo, combate as 

rugas e ,devolve a ;fr&cura da, pele. E' 
preparada da seguinte forma: uma ge
ma de ovo; caldo de um limão; 2 co
lheres de sôpa de leite cru. 'Espalha-se 
á mistura, no rosto e deixa-se ficar méia. 

. ·hora. Findo êste tempo, remove-se '  a 
mascara com um algodão embebido em 
água pura. 

Outro método interessante, cujos ,efei
tos são alentadores, consiste em ' passar 

leite fresco sôbre o rosto e o colo, após 
1:1. r,emoção . da maquilagem. Enxagua-;se 
depois, com água de rosas. 

. O leite adicionado ao suco de moran
gos, ou de framboezas, forma, uma ve.l'
dadeira loção de beleza. Fâz desapa,re
cer os "panos" e as manchas, sem [pro
vocar o "I?ntupimento dos poros porque ' 
não resseca a cutis . Produz uma espé
eie de rejuv�nescim�nto da pele, cla
reando-ia e evitando a pigmentacão. 

A r,;oalhada, tomada em j ejum: ou às 
refeições, favorece o eauilibrio funcio
nal do intestino, concorr"endo, desse mo
do, pa,ra qUe o estado orgânico se reflita 
no rosto .. 

Como podem verificar os leitores, tra
tar da saúde da pele, signifcia recor- . 
reI' ao leite, antes de quaisquer outras 
providências. Os resultados não se fa-
rão esperar. C .  M .  

(Transcrito d o  "Correio do Dia") 

ANIVERSÁRIO DE ADMINISTRAÇÁO 
No dia 24 de outubro a Escola de 

Lacticinios "Cândido Tostes" esteve em 
festas em virtude do aniversário da. 
administraçãlo do Dl'. Seba;tião SE.r,.m 
Ferreira de Andrade diretor do estabc
lecimento. . 

'De manhã, na Capela de Santa Tere
zinha, foi celebrada miSSa em acão de 
graças; assistida por alunos, trabalhaJ 
dore1'l da FELCT e amigos do homenfl,
geado . . 

p2lo prof. Hobbes 

Posteriormente, no Salão de Fê0'3tas da 
Escola, hou.ve uma reunião presidida 

Albuquerque, onde falaram divérsos oradores. 
o clichê ao lado fixa um mOIl].ento da .oração do aluno 'Augusto Pereira de 

Sequeira, orador oficial do' Diretório A cadêmico da Escola de Lacticinios "Cân-
dido Tostes". . 

Na ocasião foi ofertada, ao Dr. Se bastião Andrade, uma lembranca reme
morl:l.tiva da data, por parte de todos os que com êle convivem; na 

"
FELCT . 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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-xv Exposição-Feira Agro-P�cuária e Industrial de Juiz de Fora 
Realizou-se em Juiz de Fóra (Estado 

de Minas) à XV ExpoSição-Feira Agro
pecuária e Industrial. Encontravam-se 
presentes os senhores 'general Zeno Es
tillac Leal, comandante da 4.& Região 
MIlitar e representante do P .... residenté 
áa República · o sr. Olavo Costa, pre
feito Municip�, Juarez de Souza Car- . 
mo, secr.etário da Agricultura' do Esta-

..., do, ' representando o governador Jusce- ' 
lino Kubitschek; 'e João Ferreira Bar
reto, repr.esentandQ, o ministro da Agri
cultura. ' 

Iniciada a solenidade com ' o hastea
ménto do Pavilhão Nacionai pelo gene
ral Zeno EstilÍac L�al , e pelo prefeito 
Olavo Cost�, falaram os srs. Elias Vile
la de Andrade, presidente da Associa
ção Rural de Juiz de Fora,\ entidade 

promotora do importante certame, e, o 
general Zeno Estillac Leal. 

Em seguida, os srs. general Zeno Es
tillac Leal e pref.eito Olavo Costa, desa
taram a fita slmbólica, que vedava o 
recinto da Exposição, ' dando-a por 
inaugurada, • .<::ob vibrante salva de pal
mas dos , presentes. Após a inaugura
ção, as autoridades e o povo passaram 
a visitar tôdas as dependências do cer� 
tame. " ,  

O certame confirmou e excedeu mes:' 
mo tôdas as previsões: grande foi o nú
mero de animais .exp.ostos, dEi várias ra
ças e especies, énquanto os estandes da 
indústria e do comércio ofereciam va
riedades impressionantes, atestando o '  
progresso do município e vizinhanças. 

(Revista dós Criadores, 10-11-53) 

Para as grandes Indústrias 
- COALHO EM PO' -

l"I:Iarca AZUL (forte) 
Marca VERMELHO (extra forte) 

E USO CASEIRO 
Coalho em pastilhas 

D, (concentrado) 
"K" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 
em VIDROS de' 850 C. C. 

Cia. F a b i o' Bastos 
Comércio e Indústria 

Rua Teófilo Otom, 81 -:- Rio de Janeiro 
Rua Florêncio de Abreu, 828 - São Paulo 
Rua Tupinambás, 364 - Belo Horizonte 
Av. Júlio de Castilho, 30 - Porto AIegteZ 
Rua Halfeld, 399 , Juiz de Fora 

/gj 
J;!.J 
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Queijo ri cota OU ' queijo de . � Ibumina' 
..................... 1 ............ 1 1 1  .. " .... 1111 ...... , ......... 1 1 1  .............. ............ 41 ............................. . 

O queijo Rico
ta oU: de albumi
na é um queijo 

. de baixo teor de 

I gordura, consti-' 
tuido quasi sà

, mente de albumi-
na.. Por isso, é grande a indicação éie 
seu consumO por p.essoas ern regime 
dietético. 

A matéria prima dêste produto é o 
sôro de qualquer dos queij os de ' fàbri
cação típica (Prato, Parmesão, MInas, 
etc,) havendo,. entretanto, preferência 

, pelos de massa crua (Minas, Pro'voloni, 
Mussarela, etc,) Assim o sôro do queijO 
Minas produz . melhor Ricota que o do 
Parmesão. O sôro recem-obtido recebe 
um volume de leite integral, fresco, cor
r.espondente a 10 ou 20% do Seu volume 

. Alguns ' fabricantes empregam sàmente 
5 a 8% de leite integral; outros adicio
nam 10 a 22% , porém, de leite desnata
do. Como é natural, o leite integral me
lhora a qualidade da Ricota resultan
te, mórmente se fôr d.efumada. A mis
tura de leite e sôro é recebida em tacha 
própria., em forma de calota .esferica, 
de fundo duplo, . com circulação de va
por. Pode também ser a fogo direto, ':) 
que dificulta o c�ntrQle .do . aqliecimen� 

. to. Aquece-se, gradativamente até 
85°C, sempre em agitação com. me
xedor metálico ou de madeira. Chegaria 
a esta tempei:atura, adiciona-se o "so
ro-fermento", que é sôro da fabricaç'ão 
do dia anterior guardado em vasilha, 
de vidro ou de madeira. Adicionando.., 
Se rodelas ou suco de J.4não ao sôro no 
inicio da fermenta cão, dará sôro me
ihor. A quantidade ' de . sôro a ser apli- ! 
cada varia conforme sua acidez, .e, 
quando esta estiver baixa, adiciona-se 
caldo de limão, ou vinagre. A acidez do 
sôro-fermento ou da mistura ' (sôro-cal-

Dr. J. Assis Ribeiro 
Médico Veterinário 

do de limão ou vinagr.e) deve atingir 
95 a' 100.oD. Usa-se de 2 5  a 4%. Ádicio
nado o sôro-;fermento, 'continua-se a 
agitação e abre-se o vapor; aumentan
do a temperatura à 92-99°C, momento 

,em que a albumina se floeula, arr::ts
tando outros elementos dissolvidos (ca
seina, gordura, etc,) formando massa 
branco-creme que flutua no líquido es
verdeado de que se separou. A floéula
ção se verifica rapidamente, terminan
do logo no começo da ebulição do sôro. 

' Espera-se esfriar um pouco, e, por meio 
de colher ;própria ou concha com furos, 
a massa é apanhadJa. e colácada em 
formas previamente preparadas. 

São fôrmas pequenas, metalicas, ci
lindricas, de 8 ou 12 em. de diametro 
por 15 ou 20 em. de altura, cheias d.; 
furos, para intenso dessôro , Ligeira 
prensagem é feita a mão, saindo grandl� 
quantidade de sôro. Pode ser consumi
da assim, com sal ou açúcar. O mais 
comum, entretanto, é ser deixada na 
própria fôrma até o dia seguinte, fa
zendo-se três ou quatro ' viradas, para 
facilitar o dessôro. A massa se encolh.e 
bastante, em vista do dessôro. póde ser 
vendida assim, como "Ricota fresca, 
sem sal". O melhor é submetê-la à sal
ga, para maior conservação. Coloca-se 
sal de granulação média na parte su
\lerior do queijo mantido na fôrma, De':' 
pois que o quéijo já . apresenta consis-' 
tência, tira-se da fôrma e esfrega-se 
sal diretamente por tôda a sup.erfície. 
Esta salga dura 10 a 12 horas nos quei
jos pequenos,. 22 a 24 nos grandes, de·
pois do que êstes estão ·em condições 
de serem ' consumidos ou remetidos ao 
mercado, ccmo Ricota fresca, salgada, 
ou de ir para a defumação. , No' fumeiro, 
r. Ricota é-defumada por 10 a 15 dias, 
em fogo fraco, 'com pouca fumaça. Nos 
primeiro dias, recebe passadas de saJ-

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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moura, por tôda a super:fií:qie, (porém, 
depois, só é Virada diàriamente. O sôril 
que vai sendo expelido. se evap.ora na 
superfície elo queijo, formando uma, 
crosta escura, resistente, rugosa. O ca
lor facilita .  esta dessecação e o queijo 
vai absorvendo elementos da fuma.ça, 
apresentando, nas defUmações , bem ' 

._,conduzidas um gosto tJ.Pico, agradavel. 
"Para o gosto própriO, até a , qualidade 
da madeira influi, evitando-se as resi
nosas com cheiro desagradável. A Ri
cota defumada apr,esenta-se firme, de 
massa consistente, homogênea, sendo 
produto altamente resistente a condi
ções desfavoraveis de ambiente, de 
transporte e de ex;posição à venda. Tein 
gosto ligeiramente picante .e é usada 
por muitos como condimento, substi
tuindo o Parmesão. 

Indicamos a fabri.!ação da Ricota 
fresca ' súment� nas proximidades dos 
centros de consumo/ pois; sendo produ
to de pequena consistência, de alto teor 
de umidade, de fácil dessôro durante 
o trarisporte,� é de difícil acondiciona
mento em con4ições satisfatórias. Co
mumente se ,emprega folha de bana
neir'a para �nvolver os produtos, que 
são acondicionados em caixas de ma
cieira comumente caixas que serviram 
para latas de querosene, isto tudo em 

Falecimento de F�l ctiªno 
No dia 30 de novembro tive!p.os a tris

te comunicacão do falecimento do alu
no' EDIR CÕUTINHO BRUM, filho do 
sr. Arino coutinho Brum, residente em 

, Estrêla Dalva, ' nEste Estado. 
Há alguns· m�ses j á  que Edir Couti

nho Brum tinha abandonado as aUlas 
do Primei,ro Ano do curso de INDUS
TRIAS LACTEAS, em virtude da perti-

condições contrárias à regUlamentação 
vigente. 

Para os estabelecimentos situados' 
longe dos mercados consumidores, o 
mais indicável é a fabricação da. Ricota 
defumada, cuj o transporte é facilitado 
pela resistência do produto. 

Sabendo-se que o rendimento médio 
é de 7 a 8 kg. de Ricota fresca por 100 
litros da mistura de sôro e leite, caindo 
para 5,5 a 6 kg. na Ricota defumada" 

' verifica-se a . vantagem da fabricaçãÓ 
dêste queijo" com� áp.roveitamento do: 
soro. Os preços de venda do produto 
são compensadores. , 

' 

' Alguns fabricantes não se interessam' 
pela Ricotll., por ' j Ulgarem que o liquido 
resultante (tanto mais limpido quanto 
mais bem feita a Ricota), não serve para 
alimentação de animais. Sabendo-se 
que . o sôro da ' Ricota ainda possui alta. 
porcentagem de lactose ( até 5%)  além 
d€ sais minerais, substâncias azotadas ' 
(restos de caseina, albumina, globulina, 
etc,) se verifica tratar-se de resíduo que ' -, 
pode- e deve ser aproveitado na alimen
tação animal. Havendo volume suficien
te, ainda é mais interessante seu ap;ro
veitamento na fabricação de lactose; , 
assunto do qual trataremos oportuna
mente. 

ríaz molestia que terminou por' vitiniá": 
lo, no Rio de Janeiro, onde se acna.va ' 
em tratamento. 

Recebida a notícia do seu falecimen:.' 
to, por telefonema, O Sr. ' Diretor da 

, FECLT, o Diretóri'J Acadêmico ' da ES';' , 
cola "Cândido Tostes" e a Associação .. 
Atlética "Cândido Tost'es" enviaram: te:- ,>. 
legramas de pêsames à família enlu:= " 
tada. 

No dia 6 de. dezembro os seus CULt:�,"'''. 

mandaram celebrar missa, na 
Santa Terezinha, -pela alma do salldclsg 
companheiro. 

O FELCTIANO envia também à 
lia do Edir as suas condolências 
doloroso acontecimento. 
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L e g i s l a 'ç ã o 

Decreto n.O ' 3 0 . 6 9 1  d e  
29 de Março de 1952 

A�roYa , o noY� reºulamenlo da , inspeeão- lnouslriBI 
e ' Sanilória de P;ooulus de Oríºem Auimal. 

(Continuação) 

Título XVI 
Infrações e Penalidades ' 

Art. 876. As infraçõus ao presente Regu
- lamento ' são punidas administrativamente é, 
quando fêr o caso mediante responsabili

,dade criminal. 
Parágrafo único - Incluem-se entre as 

infrações previstas neste Regulamento, atos 
que procurem embaraçar a ação dos servi
dores da D. 1. P. O. A. ou de outros órgãotl 
no' exercício de suas funções, visando im
pedir, , dificultar ou burlar os trabalhos de 
fiscalização, desacato, subôrno ou · simples 
tentativa; informações inexatas sôbre da
dos estatisticos referentes a quantidade, 
qualidade e procedência dos prOdutos e, ú. 
modo geral, qualquer sonegação que seja 
feitil- sôbre assunto que direta ou . indireta- , 
mente interesse à Inspeção Industrial e Sa
,nitária de Produtos de Origem Animal. 

Art. 877. As penas administrativas a se-
aplicad,as por servidores da D. l. P. O. 

da D. D. S. A. ou de outros órgãos do 
N. P. A., quando houver delegação de 

para realizar as inspeções pre 
Regulamento, constarão de ' 

apI'eel:lSa,O ou condenação das matérias pri-
e produtos, multas, suspensão tempo
da Inspeção Federal e cassação do re
, ou relacionamento de estabeleci� 

Art. 878. Para efeito de apreensão ou con
!lt:Llaçao, além dos casos específicos previstos 

Regulamento consideram-se impróprios 
o consumo, no todo ou' em parte, os 

lJl'U'Quws de origem animal: 
- que se apresentem danificados por 

ou fermentação, rançosos, mofados 
boilorlenj:o�, de caractéi:es físicos ou or

anormais, contendo quaisquer 
ou que demonstrem pouco cui-

manipulação, elaboração, preparo, 
um,,"l"�'"'''''' ou acondicionamento; 

2 - que forem adulterados, fraudados ou 
falsificados; 

3 - que contiverem substâncias tóxicas 
ou nocivas à saúde; 

4 - que forem prejudiciais ou imprestá
veis à. alimentação por qualquer motivo ; 

5 - que não estiverem de acôrdo ' com o 
preVisto no presente Regúiamemo. 

Par�rafo único - Nos casos do presen
te artigo, independentemente de quaisquer' 
outras penalidades que couberem, tais como 
multas, suspensão da Inspeção Federal ou 
c�ssação do registro ou relacionamento, se
ra adotado o seguinte critério: 

1 - nos casos de apreensão, após reins 
peção completa será autorizado o aproveita
mento condicional 'que couber para alimen
tação humana, após o 'rebeneficiamento de
terminado pela Inspeção Federal; 

2 - nos' casos de condenação, permite-se 
sempre o aproveitamento das matérias pri.,. 
mas e p'roctutos para fins não comestíveis ou 
alimentação de animais, em ambos os caeo 
mediante assistência da Inspeção Federal. 

Art. 879.' Além dos casos específicos pre
vistos neste RegUlamento são consideradas 
adulterações fraudes ou falsificações, como 
regra geral : 

a) adulterações: 
1 - quando os prOdutos tenham sido ela

borados em · condições, que contraliam as 
especificações e determinações fixadas; 

2 - quando no preparo dos prOdutos ha
ja sido empregada matéria prima alterada 
ou impura ;  

3 - quando tenham sido empregadas 
substàncias , de qualidade, tipo e espécie di
ferentes das da composição normal do pro
duto sem prévia autorização da D. l. P_ 
O. A. 

4 - quando os prOdutos tenham sido co
loridos ou aromatizados sem prévia autori
zação e nno' conste declaração nos rótulos ; 

5 - intenção dolosa em mascarar a data 
de fabricação. 

b) fraudes : 
1 - alteração ou modificação total ou 

parcial de um ou mais elementos normais " 
do produto, de , acôrdo com os padrões es

' tabeleci,das ou formulas aprovacias pela 
D. 1. P. p. A.; 

_ 2 - quando as qperações 'de manipula
?ao e elaboração forem executadas com ' a 
llltenpão deliberada de estabelecer falsa im
pressao aos produtos fabricados; arvoredoleite.orgdigitalizado por
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3 - supressão de um ou mais e,eQlentos 
e substituição .poi' outros visando aumento ' 
de volume ou de pêso, ' em detrimento �a 
sua ' composição ·normal ou do valor nutn
tivo intrinseco; 

4 - conservação com substâncias proi
bidas; 

5 - �specificação total, ou parcial na rot�
lagem de um. determinado produto q�� mo 
seja o cOIl.tido na embalagem ou reCiplente. 

c) ' falsificações: 
1 - quando os produtos forem elabora

dos, preparados e expostos ' ao consumo coI? 
forma caractéres e rotulagem que constl

. ' tuem
' processos espec�ais de privilégio 0;t 

� exclusividade de outrem, sem que seus leg�
timos proprietários tenham dado auton
zação; . 

2 - quando forem usadas denominações 
ciiferentes das previstas neste Regulamento 
ou em form41as aprovadas. 

Art. 880. Aos infratores de dispositivos do 
presente Regulamento e de ato co�plemen . 

. tares e instruções q!le forem, expedidas po
dem ser aplicadas as seguintes penalidades : 

a) multa de Cr 2.000.0QO ( dois mil . .  cru
zeiros) a Cr$ 5.00.0,00 (cinco mil cruzell'o:;) ;  

1 - aos que desobedecerem a quaisquer 
exigências sanitárias, sobretudo . no tocante, 
ao funcionamento do estabeleclmento e a 
higiene das"'dependências do equipamento . e 

dos trabalhos de manipulação e preparo de 
matérias primas e produtos; 

2 - aos responsáveis pela permanência 
em trabalho de pessoas que não possuam 
carteira de saúde ou documento equivalen
te expedido por autoridade competente de 
Saúde · Pública ; 

3. - aos que ac,ondicionarem ou embala
rem produtos em continentes ou recipien
t�s não permitidos; 

4 - àos rcsponsÍíveis por estabelecimen-. 
tos que não coloquem em destaque o carim"
bo da Inspeção Federal nas testeiras dos 
continentes, nos rótulos ou em produtos; 

5 - aos responsáveis pelos produtos que 
não contenham data de fabricação; 

'1 6 -.:.... aos que forneçam ·produtos de ori
gem animal a, navios mercantes que façam 
linhas internacionais, sem prévia obtenção' 
do certificado sanitário ' expedido por ser
vidor da D: I; P. O. A.; 

7 - aos que infringirem quaisquer ou
tras exigências' sÔbre rotulagem dps produ
tos de . origem animill, para as quais não 

tenham sido especificadas outras penali-: ' 
dades. 

b) mu::.':;as de Cr$ 5.000,00 (C�CO mil, cru� 
zeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzell'os) : 

1 - as pessoas que despachare� ou con., 
duzirem produtos de origem an:mal para 
consumo privado, nos casos pre�tos neste . Regulamento, .c. os destinarem a flllS comer
ciais·; '2 - aos que lstnçarem mão de rótulos !!, 
carimbos oficiais ' da Inspeção Federal, para, .  
facilitar a saída d� produtos e subpr�dutos 
industrIais de estabelecimentos que nao es- . 
tejam registradOS àu relacionados na D • .1 . . 
P. O. A.; 

3 - aos que receberem e mantivçrem. 
guardadOS em estabelecimentos registrados 
ou relacionados, ingredientes ou matérias � 
primas ' proibidas que possam ser utilizados. 
na fabricação de produtos;  , 

4 --.:. aos responsáveis por misturas de ma.,. ,. 
térias primas em percentagens divergentes 
das previstas neste Regulamento; ' . 

5 ---, aos que . adquirirem, manipularem, 
expuserem a venda ou distribuirem produ
tos de , origem animal oriundos de outros� 
Estados, procedentes de estabelecimentos '  
não registrados ou relacionados na D� I. 
P. O. A.; ' .  . 

6 -.:.... . às pessoas físicas ou jurídicas qúe 
expuserem a venda produtos. a granel, que 
de acórdo com ó presente Regulamento de, 
vem ser entregues ao consumo em embala- · 
gem original; 

7 - às pessoas físicas ;m jurídicas que' as , 
embaraçarem ou burlarem a ação dos. ser� . 
vidores da D .1. P. O. A. no exercício das. ' -, 
'suas funções; 

8 � aos responsâveis por estabelecimeri-�. 
tos de leite e derivados que não realizarem 
a lavagem e higienização · do vasilhame,:. 
carros tanques e frascos; . ' .  

9 - aos responsáveis por estabelecimen:: 
tos que após ô término' dos trab"alhos indus�: 
triais e durante as fases de manipulaçãp e ·. 
preparo quando fór o caso, não procederem ': 
à limpeza e higienização rigorosa nas de< 
pendências e ·  equipamentos diversos desti·: 
nados aos. trabalhos de matérias 
produtos destinados à alinientação HLu.u,U."�" · 

10 - aos responsáveis por 
tos que ultrapassarem a capacidade m:lXlnu�:'· 
de �bate ou de industrialização; 

11 -:' aos que deixarem de al'llrel5erlta:r . 
documentos expedidos por 
I. P. O. Á., junto ils emprêsas de t.rftnsDOI 

, tes, pára classificação de ovos 
postos;. 
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12 aos que venderem, em 'mistura ovos 
de diversos tipos; 

13 - aos que infringirem os dispositivos 
dfste RegulaIl).ento referentes a documento.> 
de classificaçãD de ovos nos entrepostos, 

. referentes ao aproveitamento condicional: . 
14 - aos responsáveis por estabelecimen

tos registrados ou relacionados que não 
promoverem na D. I. P. O. A. as transferên
cias de responsabilidade, previstas neste Re
gulamento ou deixarem, de fazer a notifi
cação necessária ao comprador ou locatá
rio sóbre essa exigência legal, por ocasião 
do processamento da venda ou locação ; 

15 - aos que lançarem no mercado pro
dutos cujos rótulos, não tenham sido apro
vados pela D. I. P. O. A.;  

16 - aos responsáveis pela confecção, im
pressão, litografia ou gravação de carimbos 
do Inspeção Federal a serem usados, isola
damente ou em rótulos por estabelecimen
tos que não estejam registrados ou em pro
cesso de registro na D. I. P. O. A.; 

17 - aos que lançarem no consumo ' pro
dutos de origem animal sem ' a passagem 
pelo entrepósto respectivo, nos casos exigi
dos, para serem submetidos à Inspeção Sa
nitária 

18 - aos responsáveis pela expedição de 
produtos de origem animal para o comércio 
interestadual ou internacional, sem apre
sentação do certificado sanitário, nos casos 
exigidOS pelo presente Regulamento; 

19 - às firmas responsáveis por estabele-
. cimentos que preparem, com finalidade co

mercial, prOdutos de origem animal novos e 
não padronizados, cUjas fórmulas não te
nham sido previamente aprovadas pela D. 
I. P. O. A.; 

c) multa de Cr$ 10.000,00 (dez mil cru
zeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) : 

1 - aos que lançarem mão de 'certifica
dos sanitários, rotUlagem. e carimbos de inspeção para facilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não tenham 
sido inspecionadfls pela D. I. P. O: A.; 

2 - aos responsáveis por estabelecimentos 
produtos de origem animal que reali

construções novas, remodelações ou 
ampliações, sem que os projetos tenham si
do preViamente aprovados pela D. I. P. O. A.; 

3 - aos que expuserem à venda produ
oriundos de um estabelecimento como 

fósse de outro ; 
4 - aos que usarem indevidamente os 

,calrinlbc)s ,de Inspeção Federal; 

5 - aos que despacharem produtos de 
origem animal para o comércio interesta
dual ou internacional, em desacôrdo com as 
determinações da Inspeção Federal ; 

6 - aos responsáveis por estabelecimen
tos sob Inspeção Federal que enviarem para 
o consumo produtos sem rotulagem; 

7 - aos responsâveis por estabelecimen
tos não reg:strados que enviarem para J 
comércio interestadual produtos não Inspe
cionados pela D. I. P. O. A., 

d) multa de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cru
zeiros) a Cr$ 50.000,00 cinquenta mil cru
zeiros) ; 

1 - aos responsáveis' por quaisquer adul- ' 
terações, fraudes ou falsificações de produ
tos de origem animal; 

2 - aos que aproveitarem materias pri
mas e produtOs condenados ou procedentes 
de animais não inspecionados, no preparo 
de produtos usados na alimentação humana;  

3 - aos que embora notificados, 'manti
verem na produção de leite vacas em estado 
de magreza estrema, atacadas de tubercu
lose, bruce1ose, afecções do úbere, diarréias, 
e corriment,os vaginais, que tenham sido 
afastadas elo r:::')anho pela D. I. P. O. A. ou 
D. D. S . •  :'. ;  

4 - as vesr:>as físicas ou jurídicas que 
retiveram para fins especulativos, produtos 
que a critério da D. I. P. O. A. possam ficar 
pl'ejudicadas em suas condição de consumo;  

5 - aos que subornarem, tentarem subor
nar ou usarem de violência contra servido
res da D. I. P. O. A. ou de outros órgãos do 
D. N. P. A. no exercício de suas atribuições; 

6 - aos que burlarem a determinação 
quanto ao retôrno de prOdutos destinados 
ao aproveitamento condicional no estabele
cimento de origem; 

7 - aos que derem aproveitamento con
dicional diferente do que fôr determinado 
pela inspeção Federal; 

8 - aos responsáveis por estabelecimen
tos que fabriquem produtos de origem ani
mal em desacôrdo com os padrões fixados 
neste Regulamento ou nas fórmulas apro
vadas ou, ainda, sonegarem elementos in-

, formativos sôbre composição centesimal e 
tecnológica do processo de fabricação; 

9 - aos responsáveis por estabelecimen
tos que fizerem comércio interestadual sem 
que os seus estabelecimentos tenham sido 
previamente registrados na D. I. P. O. A. ' 

10 - as pessoas físicas ou jurídicas qUê': 
utilizarem rótulos de produtos elaborados 
em estabelecimentos registrados ou relacio-

I 
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nadoS' na D. r. P. O. A., em produtos oriun
dos de estabelecimentos que não estejam 
sob Inspeção Federal ; 

11 - aos responsáveis por estabelecimen
tos que abaterem animais em desacordo 
com a legislação vigorante, principalmente 
vacas, tendo-se em mira a defesa da pro
dução animal do País; 

, '"  12 - aos que venderem ' ou tentarem ven-
der gordura para pastelaria como marga
rina, aos que venderem ou tentarem vender 

""l\ margarina industrial como margarina de 
mesa, aos que venderem ou tentarem ven
der margarina por manteiga e aos que in
fringirem o disposto no § 3:° do art. 354. 

e) multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cru
zeiros) à Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cru
zeiros) , fixada de acôrdo. com a gravidade 
da , falta, a critério da D. r. P. O. A., aos 

i que cometerem 'outras infrações ao presen
te .Regulamento. 

Art. 881 Quando as infrações forem cons · 
tatadaS nos mercados consumidores, em 
produtos procedentes de estabelecimentos 
que devem estar sujeitos à Inspeção Fede
ral, nos têrmos do' presente Regulamento, 
as multas a que se refere o artigo anterior, 
poderão ser aplicadas por servidores da D. 
I. P. O. A. aos proprietários e responsáveis 
por casas comerciais, que os tiveram adqui
rido, armazenado ou exposto à venda, tan
to no atacado gomo no varejo. 

Parágrafo único - Serão aplicadas ainda 
a quaisquer firmas proprietárias ou respon
sáveis por casas comerciais que receberem, 
armazenarem ou expuserem à venda produ
tos oriundos de outros Estados que não pro
cedam de estabelecimentos sujeitos à Inspe
ção Federal, cabendo aos servidores da D. 

T P. O. A. que constatarem as infrações 
lavrar os competentes autos. 

Art. 882. 'Todo produto de origem animal 
expôsto à venda em determinado Estado, 
Território ou no Distrito Federal, sem 
qualquer identificação que permita verificar 
sua verdadeira procedência quanto ao esta
belecimento de origem, localização e firma 
responsável, será considerado procedente 
doutro Estado e como tal sujeito às penali-
dades previstas neste Regulamento. 

Art. 883. As penalidades a que se refere o 
presente Regulamento serão aplicadas sem 
prejuizo de outras que, por lei possam ser 
impostas por a)ltoridades de saúde pública 
ou policiais. ' 

Art. 884. As multas a que 'se refere o 
presente Regulamento serão dobradas na 
reincindência e, em caso algum, isentam o 

infrator da inutilização do produto, quando 
essa medida couber, nem tampouco de ação 
criminal. 

§ 1.0 A ação criminal cabe, não só pela 
natureza da infração, mas em todos os ca
sos que se seguirem à reincidência. 

§ 2.0 A ação criminal não exime o infra
tor de outras penalidades a serem aplica
das, a Juizo da D. r. P. O. A.; que poderá 
determinar a suspensão da Inspeção Fede
ral, cassação do registro ou do relaciona
mento ficando o estabelecimento impedido de 
realizar comércio interestadual ou interna
cional. 

§ 3.° A suspensão da Inspeção Federal e a 
cassação do relacionamento são aplicadas 

. pelo ' Inspetor Chefe da r. R. P. O. A., a 
qual está subordinado o estabelecimento, a 
cassação do registro é da alçada do Diretor 
da D. r. P. O. A. 

Art. 885. Não pode ser aplicada multa, 
sem que previamente seja lavrado o' auto 
de infração, detalhando a falta cometida, 

. o artigo infringido a natureza do estabele
cimento com a respectiva localização e :l 
firma responsável. 

Art. 886. O auto de infração deve 'ser as-' 
sinado pelo servidor que constatar infração, 
pelo proprietário do estabelecimento ou re
presentante da firma e por duas testemu
nhas. 

Parágrafo único - Sempre que o infrator 
ou as testemunhas se neguem a assinar o au
to, será feita declaração a respeito no pró
prio auto, remetendo-se uma das vias do 
auto de infração ao proprietário da firo' 
ma responsável pelo estabelecimento por 
correspondência registrada mediante recibo. , 

Art. 887. A autoridade que lavrar o auto 
de infração deve extraí-lo em 3 (três) vias: 
a primeira será entregue ao infrator, a se
gunda remetida ao Inspetor Chefe da I. 
R. P. O. A. e a terceira constituirá o pró
prio talão de infracões. 

Art. 888. O auto de multa será lavrado ' 
na r. R. P. O. A., assinado pelo Inspetor 
Chefe e conterá os elementos que deram 
lugar à infração. 

Art. 889. Nos casos em que fique eviden
ciadó não ter havido dolo ou má-fé, e tra
tando-se de primeira infração, o Inspetor , 
Chefe da r. R. P. O. A. deixará de aplicar : 
a multa, cabendo ao servidor que lavrou' 
auto de infração advertir o infrator e orien:-
tá-Io convenientemente. ' 

, 

Art. 890. O infrator uma vez multado 
72 (setenta e duas) horas para efetuár ' o 
pagamento da multa e exibir ao servidor da 

" 
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D .  r .  P .  O. A. o competente comprovante de 
recolhimento à repartição arrecadadora fe
deral. 

§ 1.0 Quando a repartição federal arreca
dadora estiver afastada da localidade onde 
se verificou a infração, de maneira a não 
ser possível o recolhimento da multa den
tro do prazo previsto neste artigo, deverá 
ser concedido novo prazo, a juizo do servi-
dor que lavrou o 'auto de infração. 

' 

§ 2.0 O prazo de 72 (setenta e duas) hora§ 
a que se refere o presente artigo é contado 
a partir do dia e hora em que o infrator , 

. tenha sido notificado na lavratura do auto 
de multa. 

Art. 891. O não recolhimento da multa no 
prazo legal, implica na cobrança executiva, 
promovida pela I. R P. O. A. mediante a 
documentação existente. 

Parágrafo único - Neste caso pode ser 
suspensa a Inspeção Federal junto ao esta-
b�lecimento. 

' 

Art. 892. Depois de aplicada a multa, sà
mente ' o Diretor da D. r. P. O. A. pode re
-levá-la, mediante pedido fundamentado da 
firma responsável. 

Parágrafo único - O pedido de reconsi
deração da multa deve ser sempre acompa
nhado do comprovante de seu recolhimento 
à repartição arrecadadora federal compe
tente. 

Art. 893. A responsabilidade dos servido
res da D. r. P. O. A., no que diz respeito à 
falta de punição 'das infrações do presente 
Regulamento, será apurad'a pelos Inspetores 
Chefes da r. R. P. O. A. 

Art. 894. A conivência de servidores da 
D. r. P. O. A. ou de outro órgão do D. N. P. 
A., em , irregularidades passíveis de punição, 

_ é regulada pelo que dispõe o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis ' da União .. 

Art. 895. li D. I. P. O. A. pode diVUlgar 
pela imprensa as penalidades aplicadas, de
clarando nome do infrator, natureza e sede 
do estabelecimento. 

Art. 896. São responsáveis pelas infrações 
às disposições do presente Regulamento, 
para efeito de aplicação das penalidades 
nele previstas, as pessoas físicas ou jurídi
cas; 

1 - prOdutores de matéria prima de qual
quer natureza, aplicável � indústria animal 
desde a fonte de origem até o recebimento 
nos estabelecimentos registrados ou relacio

na D. I, P. O. A.; 
- proprietárias ou arrendatárias de es

registrados ou relacionados 

onde forem recebidos, manipuladOS, trans� 
formados, elaborados, preparados, conserva
dos, acondicionados, armazenados, distribui
dos ou despachados produtos de origem ani
mal; 

3 - proprietárias, arrendatárias ou res
ponsáveis por casas comerciais atacadistas, 
exportadoras ou varejistas que receberem, 
armazenarem, venderem ou despacharem 
produtos de origem animal; 

4 que expuserem à venda, em qualquer 
parte, produtos de origem animal ; 

5 - que despacharem ou transportarem 
produtos de origem animal. 

Parágrafo único - A responsabilidade a 
que se refere o presente artigo abrange as 
infrações cometidas por quaisquer empre
gados ou prepostos das pessoas físicas ou 
jurídicas que explorarem a indústria d03 
produtos de origem animal. 

Art. 897. A aplicação da multa não isen
ta o infrator do cumprimento das exigên
cias que a tenham motivado, marcando-se
lhe, quando fôr o caso, novo prazo para o 
cumprimento, findo o qual poderá, de acôr
do com a gravidade da falta e a juizo da 
D. r. P. O. A., ser novamente multado no 
dôbro da multa anterior, suspensa a Ins
peção Federal ou cassado o registro ou rela
cionament0 do estabelecimento. 

Art. 898. Os servidores da D. r. P. O. A., 
ou de outros órgãos do D. N. P. A. com de
legação de competência, quando em serviço 
de fiscalização ou de inspeção industrial e 
sanitária, têm livre entrada, em qualquer 
dia ou hora, em qualquer estabeleciniento 
que manipule, armazene ou transaçione por 
qualquer forma com produtos de origem 
animal. 

• .. • ............. .  • • •  .. • • • •  ....... • ............................. ' . .  1 1 1 1 1  .......... , .. 

Máquinas e Aparelhos para Usinas 
. de Leite e Fábrica de Lacticinios 

Material para Laboratórios e 
Vasilhame para Leite 

Máquinas em Geral para outras 
Indústrias e Lavoura 

Rua Carijós, 630 - Esq. c/Curitiba 
Caixa Postal, 192 

BELO HQRIZONTE Minas Gerais 
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A' venda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria 

. e em todas as casas ' do ramo 

C J: Â _  F ..e.. :s ::r: O  :S � S T O S r 

RIO DE JANEIRO - Rua Teófilo Otoni, 81 
SÃO PAULO - Rua Florêncio de Abreu, 828 

BELO HORIZONTE - Rua Tupinamb,ás, 364 
PORTO ALEGRE - Rua Júlio de Castilho, 30 

. JUIZ DE ,FORA - Rua Halfeld, 399 
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Nova Diretllria do '  D .  A: da  Escola de Lacticmios "Cândido Tostes" 

No dia 3 ::de setembro foi eleita e err. iPosé�ada a nova Diretoria que devel'á 
reger os destinos do Diretório Academico da Escola de Lacticinios · "Cânciido 
Tostes" durante o períOdo 1953-1954. 

' ,Ao ato da posse estiveram presentes numerosas pessoas. '  destacando-se o di
r,etor do estabelecimento, Dr . Sebastião Sena Ferreira de Andrade, e O presi
dente do Diretório Acadêmico da FacuJ dade de Direito, quintanista Feruan·· 
do Z. Mattos. 

No clichê um momento da solenidade, quando era empossado o novo presiden-
te Sr . Jacinto Bittencourt Godinho , . 

E' a seguinte, a diretoria eleita na 
quela data: 
Presidente : 

Vice-Presidente: 

i.O Secretário : 

2.0 Secretário: 
1.0 Tesoureiro: 

2.° Tesoureiro : 
1.0 Bibliotecário : 

. 2.° Bibliotecário : .  
Diretor Cultural: 
Diretor Social: 
Orádor Oficial: '  

,Jacinto Bitencourt Go
dinho 

Adhemar Abreu Vougui 
nha 

Moacyr Monteiro d o I' 
Santos 

Paulo Mendes Rezende 
Hélio Osório da Fon-

seca 
Jacy Corrêa Tavares 
José Geraldo da Silva 
Sérgio Ferreira Leite 
Og Mendonça -Lima 
Jei:onymo Pinto Sant'Alla 
Augusto ' Pereira Sequeira 
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1.� ;,FÁBRICA DE, COALHO NO BRASIL , 

1\ 1 � «3' M' A & C I  :Â . 
FABRICANTES DO SUP�IOR :C v a i  h () ,: " ;=  � I �,. .  4. 

E m I í  q u i  d o : e :  ,e m ,  p Ó ': " 
, (Marca Registrada) 

iJnic,o premiado com 10 medalhas de ourõ, . "  . 

MANTIQUEffiA -:- ' E. F. C.· :a.· - :- MINAS 'GERAIS . 
FABRICA E ESCRITORIO: 

MANTIQUEIRA - E .  F .  C .  B .  
1\UNAS ' GERAIS 

Correspondência: 
Caixa, Postal, 26 

SANTOS DUl\10NT 
MINAS GERAIS 

RIO" DE. .  JAlm�O . ,Caixa Postal, ' 342
' 

. !  . 

,SãO ' PAULO 
:Caix� Postal, 3191 . 

PELOTA� - R: G . . do , Sul 
. ,Caixa Postal, 191 

A venda em .tôda parte. Peçam amostras gratis aos , representantes 
oú diretamente aos fabricantes. 

de bovinos da raça holandesa.. Vendemos ótimos animais puros Ile pedigree, 
puros por crt!-za, etc .. 

METAL.ÚRGICA BARRA DO PIRAÍ LTDA. 
Rua ' João Bat!sta s/n - Telefone 460 � Enderêço telegráfico : MET ALlT ADA 

BARRA DO PIRAí Estado do Rio 

ai � Lat'as para leite (pressão e rosca) ; , . , " a b) -:- Fôrmas' para queijo <furadas e . 
simples, tipo mineiro)'; 

c) - CoacÍores ccoir. . tela ' e  tipo ame., 
ricano) ; " 

d) - Cortadores para coaÍhada '(tipo 
americano) ; . 

e) - Depósitos para creme e manteiga 
com tampa e sem tampa) ; 

f) - Tanques para leite (transporte e 
recepção) ; 

g) --' Tanques para fabricação de quei
. jo (aço inoxidável e ferro esta

nhacÍo) ; 
h) - Baldes para leite (reto simples; , 

com bico e com israduàçã6; com . bico, bóia e graduado ; oval; para 
orde�a ) .  

. 
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Aniversários de : Felctianos.: 
Mês de Janeiro 

Dia 5 - Walter Rente Braz - .. Técni-
, co em Lacticinios 

. Dia 10 - Luiz de Melo Dias -' Aluno 
da 1." série ' do CIL 

Dia 11 ..--: Arlindo Leite Junior - Alu- , 
no da 1." série do CIL 

Dia 13 - ieronynio Pinto Santana -
Aluno da L" série qo CIL" 

Dia 16 -'- Sebastião' Dutra de Morais -
Funcionário da Administra
ção da FELCT; 

Dia 18 ' ---': Dr. Paulo Wanderley - Ins.,. ; 
petol1 da DU):>A, Ex-Aluno da 
F!I!!LCT; . .  

Dia 18 de Janeiro 
Aniversaria o Dr. 

Sebastião S e n ::t. 
Ferréira de Andra
de, que por mais 
de 10 anos vem di
rigindo os destinos 
da Escola de Lacti
c i n i  o s ·  "Cândido 
Tostes'" , recebendo 
sempre, dos que 
trabalham a q u i, 
merecidas homena
gens e votos de lon"; 
ga vida e felicida
des . .  Parabens do 
FELCTIANO. 

Dia 20 - José Sebastião Rabelo - �u
no da 2." série do CIL 

Dia 23 - Alvaro Vituzzo - Lacticinista 
Dia 28 - Dr. Geraldo Gomes Pimenta 

- '  Professor 'da FELCT. 
Dia 31 - Zoreth Salomão - Funcio

' nária da FELCT. 

Mês de Fevereiro 

Dia 4 - Dr . Rogerio de Albuquerque 
Mia,rahhão - Inspetor Chefe 
da I .  R .  da Di[ppA, no 

Rio de janeiro: ' 

Barros - Lacticinista 
' Dia , 6 - Mário ' MoreiÍ'a de . �"'l"17<ln:;; 

--'. ;Lacticinista . 
Dia 11 - Alberto Mendes ' de 

, Aluno da 1." série do 
Dia 16 -.:. Sebastião Speranzá; 

Aluno da 2." série do 
pia 17 - Ubirajara Setti de 

Dia 18 - Aluizio de Aquino .t1.LlUE"'U.It!.:O;
Técnico da ,.FELCT. 

Rua \ Ten. Freitas" S/N 
Caixa Postal, 183 

JUIZ �E FORA 
Minas Gerais ......:. 

DR. HOBBES 
Secretário: 

DR. ' MARIO ASSIS DE 

A S S I  N A T U  R A. : 
1 ano (6 números) . '  

. Cr$ . 30,00 

Podem ser reproduzidos 
exarados nesta ---..;;. . "  .. 

, ção . da origem e 

, Os ., 'artigos assinados sãó 
bilidade de seus autores. 
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RECEBEMOS GRANDES PARTIDAS DE DESNATADEIRAS E BATEDEIRAS 

T F  L I  

A C A M P E Ã 

L 
[ 

Estoque permanente de pesas sObressalentes para desnatadeira.s e batedeiras 

[ 
f H A S E N C l E V E R S A .  

F E R R A G E N S  E M A Q U I N A S 
RUA ALFANDEGA 1 74 / 1 76 C POS1AL 399 

TELEGRAMAS , HASENCLEVR 
R I O D · E  J A N E I R O 
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