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Aparelho de placas inoxidá
veis ALFA-LAVAL. Pas
teuriza e resfria leite em 
ambiente fechado e a di
versas tempera tu raso 

Equipe sua indústria de 

laticínios c o m moderna 

maquinaria, aumentando a 

sua produção, e, conse

quentemente, a sua ren

da. Oferecemos-lhe tudo 

que é necessário à sua in

dústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma in

dústria completa de lati

cínios. 

Distribuidores: 

DESDE A 
AO MAIJ 

MAIS SIM P L ES GRANJA 
COMPLETO ESTABELECIMENTO 

Batedeira combinada 
SILKEBORG. Tipo BU. 
V árias capacidades. 

;0' Compressor a amônea 
VILTER. Fabricado em ta
manhos para produção de 
5.000 a 300.000 calorias 
por hora. Fornecemos tam
bém compressores a Freon 
e �etyla. 

Máquina automática para 
encher e fechar garrafas, 
ALKA. Com cápsulas de 
alumínio. 

Rua Tcófilo Otoni. 81 
RIO DE JANEIRO 

Rua Florêncio de Abreu.828 
SÃO PAULO 

OIA. FABIO BASTOS 
Rua Tupinélmbás, 364 
BELO HORIZONTE 

Av. Júlio de Castilhos, 
PORTO ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
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tradução de pequena quantidade. de amônia na 

massa do queijo. Nesre.trab"alho é auxiliado 

por germes do grupo ai calí genes, que produ- . 

zem notável quantidade "de substância alca!ina.· 
Alguns proteolíticos. anaeróbios butíric0s que 

normalmente se encontram no queijo, em 

quantidàde pequena, podem produzir pequena 
quantidade de substância de sabor muito forte, 
tornando'o produto mais sápido. 

,Jp - Ação dos môfos e levedos. Em mui
tos "tipos de queijos desenvolvem-se em sua su
perfície, durante a maturação. môfos e leve
dos.i Tal desenvolvimento é favorecido pela 
acidez e umidade ambientes. 

Sendo os. môfos destruidores da acidez, fa
vo.rec�m a ação. caseinolítica do fermento lác
tico' sôbre o queijo. 

'A maturação de t31 queijo não se processa 
unlf�rmemente sôbre tôda a massa, mas sim 
do exterior para o interior. 

Os queijos que só maturam com auxílio dos 
môfos exteriores são:. camembert, brie e neuf

Nêles têm sido encontrados oidios 
Os primeiros, além de neutrali

zar a acidez atacam fortemente a caseína. 

A. presença de levedos nos faz crer na sua 
participação direta sôbre a formação' do sabor 
do queijo, com a presença dos produtos de 
fermentação alcoólica, influindo também sô
bre a consistência da pasta. 

VISITANTES ILUSTRES 

Em companhia do Sr. Otto· Frensel, di
retor-responsável do "Boletim do· Leite" . e fi
gura de projeção nos meios lácticinlstas nacio
nais. estiveram visitando a Fábrica-Escola de 
Lacticínios "Cândido Tostes" na primeira sema
na de agosto os Srs.Flávio Coutinho, Diretor 
Presidente da HasencÍever S. A., Odilon Cou
tinho e l-L H. Tambke, responsável pela secção 
de ferragens e máquinas daquela Sociedade. 

Os distintos visitantes tiveram oportunidade 
de percorrer tôdas as dependências da FELCT, 
em companhia dos professores Eolo Albino de 
Souza c Carlos Alberto Lott, tendo regressado 
ao Rio após o Jlmôço na Escola. 

Antes de retornarem, visitaram outros es
tabelecimentos lacticinistas da cidade. 

1 ma Fábrica de Coalho no Brasil 

IN I 
FABRICANT ES DO SUPERIOR 

Coalho FRISIA 
Em líquido e em pó 

(Marca Registrada) 

Único premiado com 10 medalhas de ouro 
MANTIQUEIRA • .  E. f. C. B. . .  Minas Gerais 

FABRICA E ESCRITÓRIO: 
MANTIQUEIRA 

- E. F. C. B. MINAS GERAIS 

·Correspondência: 
Caixa· Postal, 26 

NTO S DUMO N T  

RIO D E  J.A NE I RO 
Caixa Postal. 342 

SÃO PAUL O 
Caixa Postal, 3191 

P ELOTAS - R. G. do Sul 
Caixa Postal, 191 

a .e_m toda parte,. Peçam amostras gratis aos representantes ou diretamente aos fabricantes. 
de "bovinos da raça holandesa. Vendem.os ótimos anim�is PUrOS de pedi�ree, 

puros por cruza, etc. 
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3.a Semana do Lacticinista 
Realizada de 7 a 12 de Julho de 1952, na FABRICA 

ESCOLA DE LACTlCINIOS CÂNDIDO TOSTES. 

De acôrdo com o que esatva programado, 
no dia 7 de Julho, às 9 horas, no Audito
rium da Fábrica-Escola de Lacticínios "Cân
dido Tostes", o diretor da mesma, Dr. Sebas
tião Sena Ferreira de Andrade, presidindo os 
trabalhos da 3.a Semana do Lacticinista, de
clarou aberta a sessão, convidando os Srs. 
Dr. Nilo Garcia Carneiro, diretor da Divisão 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 
do Ministério da Agricultura; tenente-coronel 
Francisco de Assis Miranda, comandante do 2 .° 
B.C.M.; Dr. Antônio Gonçalves de Matos, 
presidente recem-eleito do Sindicato da Indús
tria de Lacticínios e Produtos Derivados do 
Estado de Minas Gerais; Dr. Teófilo Ferreira, 
inspetor da DIPOA, em Juiz de Fora, e Sr. 
Dario Pinto, diretor-presidente do Lacticínios 
São Fidélis, para constituirem a mesa diretora. 

Tomando a palavra, o diretor da FEL{',J' 
disse da sua satisfação pela presença de auto
ridades, técnicos e lacticinistas neSS2 certame 
que, espera, venha a constituir para o futuro 

Instalação do certame 

um centro de interêsse precioso para todos que 
lidam com o leite e seus derivados. 

Falou a seguir o Dr. Vital BraziL bac
teriologista da DIPOA, que fez uma inte
ressante palestra em tôrno "do trabalho que 
vem realizando, entre os fornecedores de leite 

para o Distrito Federal. no intuito de obter 
um produto de boa qualidade, permanente
mente. Em colaboração com a Prefeitura do 
Distrito Federal. técnicos do Ministério da 
Agricultura, há seis meses, vêm percorrendo a 
zon.1 abastecedora do Rio de Janeiro, exami
nando as condições de produção e transporte 
do leite. 

Em prosseguimento, o Dr. Nilo GarciJ 
Carneiro fez uso da palavra, mostrando-se es
perançoso no futuro da indústria de lacticí
nios e prometendo a colaboração firme do ór
gão que dirige, visando o alevantamento da 
nossa indústria leiteira. 

A.inda fizeram uso da palavra o Dr. An
tônio Gonçalves de Matos, presidente do Sin� 
dica to da Indústria de Lacticínios e Produtos 
Derivados, do Estado de Minas Gerais e o Sr. 
Otto FrenseL diretor-respo.!1:s_á-'YEl do "Boletim 
do Leite" e representante da Sociedade Nacio
nal de Agricultura. 

Encerrando a sessão, o Dr. Sebastião Sena 
Ferreira de Andrade prestou uma singela ho
menagem à senhorita Pautilha Guim<lrães, téc
nic.1 em Química-industrial. que fez longo e 
proveitoso estágio na FELCT, sendo atual
mente industrial de lacticínios e grande bata
lhadora pela indústr:a a que se dedicou. 

Agradecendo as referências feitas, o senho
rita PautilhJ Guimarães foi bastante aplau-

' 

dida. 
O programa do primeiro 

mana do Lacticinista prosseguiu, 
com um aperitivo oferecido aos 
direção da FELCT, seguindo-se 
sita 30 estabelecimento. 

Às 13,3 ° horas teve início a sessão de 
bates, que girou sôbre a fiscalização do 
Depois da explicação preliminar dada 
diretor da FELCT, o Dr. Nilo Garcia 
neiro, dirztor da Di visão de T nspeção de 
dutos de Origem Animal (DIPOA) sol' 
aos presentes que, no correr dos debates 
zessem sugestões sôbre medidas a serem 
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tadas pela DIPOA, no seu serviço de fisca
lização, para a melhora do padrão do leite, 
dizendo que talvez muitos detalhes de impor
tância passem desapercebidos aos técnicos que 
trabalham no Distrito Federal. 

TERÇA-FEIRA -- DIA 8 

No segundo dia da Semana do Lacticinista 
os industriais interessados tiveram oportunida� 
de de assistir, no Laboratório de Química, uma 
auta teórico-prática, 

do profesor Jonas Bon
tempo, sôbre "Pesquizas de Conservadores no 
Leite", das 9 às 11 horas. 

Das 1 4- às 1 7 horas, no Auditorium da 
FELCT, 

voltaram a se reunir, para novos debates. Nesse período, o .
Dr. José de Assis Ri

beiro, Assistente da Faculdade de Medicina Ve
�ia da Universidade de São Paulo fez 
uma palestra sôbre a indústria de lacti.cínios e 
aspectos do abastecimento de leite às cida�s.�_ 
de Maceió e Natal. 

, �----------

QUART A.-FEIRA - DIA 9 

Em virtude do programa traçado, os parti
cipantes da 3.a Semana do Lacticinista visita
ram, 

em primeiro lugar, a Cooperativa dos Produtores de Leite de Retiro. Ltda., modelar 
estabelecimento de lacticínios, prestes a ser 
inaugurJdo. Na mesma ocasião percorreram, 
ràpidamente, os est,lbulos da Fazenda Santo 
Antônio, 

de propriedade do Sr. José Augusto de Araujo, diretor CC'mercial daquela Coope-
rativa. 

Da fazenda S;Jnto Antônio os excursionis· 
tas prosseguiram em seu itinerário, 

visit,:ndo a 

Fazenda da Floresta 

Fazenda da Floresta, onde tiveram uma boa 
demonstração de ordenha mecânica. 

Rumaram, em seguida, para a FazendJ Boa 
Vista, pertencente ao Dr. ThemÍstocles Mar
condes, onde puderam apreciar um belíssimo 

Fazenda Santo Antônio 

lote de novilhas !Jolandesas, puras de origem, 
recentemente chegado da Holanda. 

A C;Havana prosseguiu viagem para a Fa
zenda Passo da Pátria, onde o Sr. Dante Bel-

Fazenda Passo da Pátria 

lei, abastado cri::dor e produtor de leite, ofe
receu um suculento churrasco, num dos mais 
aprazíveis locais de sua propriedade. 

QUINTA, SEXTA-FEIRA E SÁBADO 
- DIAS 10, 11 E ]2' 

Êstes dias foram dedicados a aulas práticas 
de preparo de solução Dornic, par'a análise 
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de leite, análises de leite e manteiga, fabrica
ção de queijo e manteiga ou qualquer outro 
assunto que pudesse interessar aos industriais 
que permaneceram na FELCT. 

Ainda na quintJ-feira fizeram uma visita à 
S. A. Litografia e Mecânica União Industrial. 
fabricantes de batedeiras para manteiga e ou
tros apetrechos para a indústria de lacticínios. 

No sábado, após o almôço, o sr. diretor da 
FELCT reuniu os visitantes para uma foto
grafia no Laboratório de Microbiologia, en
cerrandc, a seguir, a 3.a Semana do Lactici
nista. 

DELEGAÇÃO DA SECRET ARIA DA 
AGRICLTL TURA DO ESTADO 
DE MINAS 

Dl'. Carlos Alberto de Campo Mota En-
genheiro-Agrônomo; 

Dl'. Fernando Emílio de Magalhães Mé-
dico-Veterinário; 

Dl'. José de Olivcira Guaraciaba - Médico
Veterinário. 

EX-ALUNOS DA FELCT, PRESENTES 
A 3.a SEMANA 

Aluízio Esteves 
Jesus Jacy de Andrade 
José Maria Motinha Duboc 
José \Vilbaur Junqueira de Barros 
Hélio Belini 
Dl'. Homero Correia Barbosa 
Pauti1ha Guimarães de Carvalho 
Rebeldino Pôrto 
Dl'. Paulo Wanderley 
Dl'. J050 Va1ença Leite. 

Funcionários do Ministério da Agricultura, que 

compareceram à 3.a Semana do Lacticinista: 

Dl'. Nilo Garcia Carneiro - Diretor da 
DIPOA; 

Dl'. J. J. Carneiro Filho - Inspetor Chefe 
da r. R. de Belo Horizonte; 

Dl'. José Arimatéia - Inspetor Chefe da 
1. R. do Rio de J an�iro; 

Dl'. Arnaldo Magalhães 
DIPOA em Três Rios; 

Inspetor da 
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Dl'. Teófilo Ferreira - Inspetor da DIPOA 
em Juiz de Fora; 

Dr. João Valença Leite 
DIPOA em Juiz de Fora; 

Dl'. Paulo Wanderley 
DIPOA em Juiz de Fora; 

Dl'. Procópio Barroso 
DIPOA em Itanha!1dú; 

Veterin3rio da 

Veterinário da 

Veterinário d..1 

Dl'. Homero Correia Barbosa - Inspetor 
da DIPOA em Barbacena; 

Dl'. João Garcia Assistente do Inspetor 
Chefe da r. R. do Rio de Janeiro; 

José Maria Motinha Duboc - Técnico em 
Lacticínios da DIPOA; 

'�. 
José Wilbaur Junqueira de Barros - Téc-

nico em Lacticínios da DIPOA; 

Hélio Belini - Técnico em Lacticínios da 
DIPOA; 

Dl'. Enos Vital Brazil -- Bacteriologista da 
DIPOA. 

CONGRfSSO 8RBSll[IRO Df HlGlfH[ 
A Sociedade Brasileira de Higiene fará rea

lizar em Belo Horizonte, de 19 a 25 de Ou
tubro do corrente ano, o X Congresso Brasi
leiro de Higiene, cujo temário é o seguinte: 

1 .° tema - Pbnejamento, organizilção e 
administração de serviços médico-sanitários 
hospital ares: 

2 .° tema Problemas de alimentaç50: 
a) Bócio endêmico; 
b) Avitaminoses; 
c) Carência proteica. 

3.° tema -- Epidemiologia e profilaxia: 
a) Esquistossomose; 
b) Doenças transmitidas por artrópodes; 
c) Bouba. 

4.° tema -- O B.C.G. na premunição da tu� 
bercu10se e da lepra. 

5.° tema Livre. 

ABASTECIMENTO DE LEITE A MACEIÓ 
Dr. José Assis Ribeiro 

Assistente da Faculdade de Medicina Veterinária 
da Universidade de São Paulo 

Pela terceira vez comparece à Semana do Lacti
cínista o nosso brilhante colaborador, Dr. José Assis 
Ribeiro, Assistente da Faculdade de Medicina Veteri
nária, da Universidade de São Paulo, trazendo-nos sua 
vdiosa colaboração. Assis Ribeiro esteve, há pouco 
tempo, no Nordeste brasileiro dando orientações à in
dústria de lacticínios daquela região. Os trabalhos 
transcritos a seguir, focalizam aspectos da p rodução e 
da indústria leiteira em Alagôas e Rio Grande do 
Norte. 

Maceió, a pitoresca Capital do "sururú" e 
do coqueiro <ll1ão. com seus mais de 1 00.000 
habitantes, tem os problemas de abastecimento 
de leite inteirinhos para serem resolvidos. 

O consumo atual de leite se aproxima de 
6.500 litros diários, dos quais 4.000 são pro
duzidos nas vacarias dos arredores da CapitaL 
e o restante, na bacia leiteira que se estende 
por Satuba, Pilar, Alagôas, Capela, Atalaia e 
Quebrangu10. 

PRODUÇÃO DE LEITE NA CAPITAL 

Os terrenos dos arredores da Capital pou
cas condições favoráveis apresentam para a 
criação de gado leiteiro. E' reconhecível serem 
quasi impróprias (por fal ta de pasLlgens 
de aguadas) as zonas: Trapiche da Barra, 
Ponta Grossa, Poço e Mangabeiras, que, além 
qo mais, são inundáveis durante o inverno (es
tação das chuvas). Assim mesmo, várias va
carias são aquí mantidas, em condições bas
tante difíceis, ligeiramente atenuadas durante a 

época em que alguma pastagem natural 
conseguida. 
A melhor zona na vizinhança da Capital 

chamado "Taboleiro dos Martins", for
de terrenos altos, bem ventilados, de cli

ameno. Entretanto, dada sua altitude, é 
o abastecimento de água, o que impe

aproveitamento. 
vacaria nada mais é do que um cer

(quasi sempre cêrca de arame) tendo al-

gumas construções rústicas (rancho ou abri
go, às vezes estábulo pequeno). As vacas são 
aí mantidas durante as ordenhas (du.:s por 
dia) e durante as rações. Quando há terrcnos 
baldios nas proximid:ldes (as vezes com pas
tagens), as vaCJS são sôltas aí. por várias ho
ras, ou durante a noite. O piso da construção 
é quasi sempre chão batido e a mangedoura, 
côcbo de cimento. O abastecimento de água é 
feito em riacho, cacimba ou barreiro (peque
no �çude), alguns em condições bastante pre
cárias. Embora a quasi totalidade destas ins
talações seja deficiente. é de se notar que os 
estábulos do Preventório Eunice Weaver, em 
Mangabeiras; da Granja Modêlo N. S. da 
Conceição, em Bebedouro e o d..1 firma Car
naúba S. A. podem ser considerados mod.:
lares. 

A raçl predominante nas vacarias é a Ho
landêsa, incluindo a variedade Turina, pura 
ou mestiçJda em primeiro gráu de sangue com 
o Zebú ou a crioula. E' digno de nota o lot2 
Holandês vermelho do Preventório Eunice 
\Veaver, cujas ótimas linhagens são indício de 
elevação da qualidade do gado da região. 

Aparentemente, os animais são sadios, apre
sentando a maioria das vacarias, bom índice de 
sanidade. Não tem havido nenhum contrôle 
veterinário do gado leiteiro, sendo que pro
vas da brucelose revelaram alta incidência. Tu
berculinização nunca foi feita. 

O problema mais complexo na manutenção 
do gado leiteiro é a alimentação. A falta de 
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usinas de benefici.:;mento de algodão e do seu 
caroço determina a falta de produção de torta 
ou de farelo. Assim, a maioria dos produtores 
de leite tem de lançar mão de rações balancea
das dos moinhos de Pernambuco, onde não 
há regularidade, nem de preços, nem de forne
cimento. AIgum'.1s vacarias compram capim ver
de para as rações. A mandioca é muito utiliza
da, tratando-se, entretanto, de um produto qua
si sempre escasso e bastante dispendioso. Para 
completar a ração, também é empregado o 
"b:lgulho" , que nada mais é do que casca de 
caroço de algodão com linter. E' rico em ce
lulose mas pobre em nutrientes digestíveis., Os 
capins mais comuns são o Angolinha e o "Cil
nudão" também chamado "capim de côcho" . 
Nas baixadas, há boas formações de capineiras, 
onde o gado é sõlto. Não há plantação de pal
mas (Opunctia burbank) nos arredores da 
Capital. 

O leite obtido duas vezes ao dia, isto é, 
pela manhã e pela tarde, em ordenha manual. 
E' recebido em latões de 5 O litros, providos 
de tornein, às vezes, com medidor .mtomá
tico. Êste latão é transportado em carrinhos, 
em tricicles, no dorso de .iegue, ou mesmo, na 
costa do leiteiro ambulante. O lt:itc é assim 
distribuido a graneL vendido diret:lJnente em 
frente da casa do freguês, que o recebe em 
vasilha doméstica. 

Vacarias existentes 
Produção média de leite, por dia 
Média diária por vaca 

CONSTRUÇÃO DE UMA USINA 
DE BENEFICIAMENTO 

Reconhecendo a necessidJde de dotar Ma
ceió de uma usina de pasteurização com 
capacidade para todo o volume de leite con
sumido na Capital. o sr. Governador do Es
tado, dr. Arnon de Melo, entrou em entendi
mentos com a Fundação Internacional de So
corro à Infância (F.I.S.I.) para solução do 
assunto. Assim, Maceió está incluida no gru-

,PRODUÇÃO DE LEITE NO INTERIOR 

O leite da bacia leiteira é acondicionado em 
latões de 5 O litros e remetido à Capital por 
caminhões ou estrada de ferro. Sàmente em 
Quebrangulo há pôsto de refrigeração. A 
firma que refrigera êste leite o remete a uma 
secção de vendas, na Capital. ao lado do Mer
cado Municip.�l. Esta secção de vendas é pro
vida de câmara frigorífica. O leite é dado à 
venda em latões com medidor automático. 
Cêrca de 1.000 litros são assim vendidos, 
sendo êste o melhor leite da cidade. O leite 
das demais procedências é recebido em calçada, 
na rua, ao lado da estação ferroviária e aí dis
tribuido, em latões,' aos vendedores ambulantes. 

PREÇOS DO LEITE 

Os preços variaD.1 entre Cr$ 4,00 e 8,00, 
conforme a procedência e a confiança que ins
pirar o vendedor. Leite bom, limpo, integral, 
de vacaria higiênica, de proprietário que me
reça confi.inça, :llcança os preços mais ele
vados. 

V ACARIAS DA CAPITAL E 
SUA PRODUÇÃO 

Do interessante trabalbo organizado em 
195 I pelo dr. José Machado Leão, apresenta
do ao dr. Humberto LirJ, DO. Diretor dos 
Serviços de Fomento da Produção e Defesa 
Sanitária Animal do Estado, colhemos os se-
guintes dados: 

194 7 195 1 

35 45 
2 .029 litros 3 .5 60 litros 

4,9 8 5 ,25 

po das Capitais que serão beneficiadas com 
esta instalação. 

A fim de estudar a localização da usina em 
Maceió, visitamos, com o sr. Joaquim de Bar
ros Leão, DD. Prefeito Municipal. o bairro 
Levada, onde examinamos um grande terre
no e indicamos a parte aconselhável à constru� 
ção, abrangendo uma área de mais de 10.000 
metros quadrados exclusivamente para a usina 
e dependências. O terreno escolhido dá 
para a rua Cirilo de Castro, tendo facilidades 
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no abastecimento de água potável (de que 
Maceió está fartamente servida) e de escoa
mento das águas residuais para a Lagôa do 
Norte. Além disso, há facilidades de acesso ao 
local, pelos fornecedores de leite. 

Como já está sendo organizada a planta
projeto para construção da usina, é de se es

perar, para breve, a realização dêste empreen
dimento. 

Entretanto, para êxito da iniciativa, faz-se 
mister seja seguida a crientação geral dada ao 
assunto, em nosso meio, que em resumo é a 
seguinte: 

1 - organizar a emprêsa que explorará 
econômicamente o abastecimento de leite (coo-

. perativa ou sociedade anônima). O Estado não 
deve se responsabilizar pelos serviços de tra
tamento e distribuição do leite. O Estado sim
plesmente deve proporcionar à emprêsa as fa
dilidades que se fizerem necessárias (doação 
de terreno, isenção de impostos, etc.) e efe
tivar rigorosa fiscalização sanitária. 

2- Execução da legislação sanitária vigen
te (Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária dos Produtos de Origem Animal) 
em todos seus itens. Por êste regulamento, fica 
proibida a venda de leite cru onde houver usi
na de beneficiamento, e, 

3 - Não tabelar os preços do leite, ou, si 
fôr baixado tabelamentc, que o seja prevendo 
condições econômicas aceitáveis para os pro
dutores e para a usina. Leite pasteurizado 
muito melhor que l"it", cru. c, por isso. pode 
e deve ser vendido por preço que faculte a 
pasteurização. 

--0--

ABASTECIMENTO DE LEITE 
A NATAL 

mais provincianas das nos
capitais estaduais ainda não se refez to

da crise de americanização de que foi 
durante a guerra, por ter sido esco

para servir como a maior base aérea da 
do Sul. Uma dZls consequências da 

pode ser considerada a atual situacão 
abastecimento de leite, em que uma usina 

quasi modelarmente instalada se encontra pa
ralizad.1 apesar de inaugurada há mais de dois 
anos! 

Pode-se avaliar em 5 .000 litros o consumo 
diário de leite em Natal. dos quais cêrca de 
1.500 são produzidos nas vaerias dos arre
dores da CapitaL e 3 .500 procedentes do in
terior. 

Na capital existem perto de 7 O vacarias, 
algumas bem instaladas, sendo por isso. cha
madas "estábulos". Cada vacaria conta com 
número variável de vacas, indo de 2 a 2 O ca
beças. Existe, aproximadamente, um total de 25 O 
vacas em lactação, com a média individual 
diária, de rebanho, em 6 litros. O gado não é 
estabulado. Só fica nas instalações da vacaria 
para ordenha e para ração. O resto do tempo 
fica sôlto nos "taboleiros" . São procedidJs 
duas ordenhas ao dia, havendo vacarias com 
a média de 10 litros por dia e por vaca. Dado 
o alto custo da aliment2ção concentrada. os 
produtores de leite são levados a só manterem 
no rebanho vacas de alta produção - e isso 
o fazem espontâneamente. não exigindo ne
nhuma clInpanha de fomento, no que dife
rem totalmente do grosso dos produtores de 
leite do Centro e do Sul do País. 

No interior. n" bacia leiteira da CapitaL que 
se f.stendc por mais de 15 O quilômetros, 
manutenção do gado não difere. Nas regiões 
onde a palma se desenvolve bem, como Sant.l 
Cruz, a produção de leite é maior. O leite das 
zonas leiteiras é acondicionado em latões (lá 
chamados "tambores") e remetido em "sopas 
ou ônibus mistos (de carga e de passageiros) 
a Natal. As zonas produtoras e fornecedoras 
de leite são: Ceará-mirim, S. Jo�é do Mipibú, 
Goianinha, Taipú, etc., algumas sobremodo 
distantes d,a epitaL o que influiu nitidJmente 
no aumento do custo de obtenção do leite. Por 
ser um tanto rarefeita a produção leiteira, a 
bacia é sobremodo extenSJ. As zona� de mai� 
futuro são a do Cead-mirim e outras, ainda 
em form::ção, no "litoral-mata" que é onde se 
verificam as melhores condlções ecológicas 
para a produção de leite, ocupando áreas j.i 
utilizadas em plantações de cma de açúcar. 

Atualmente, todo o leite da capitJl é c!is
tribuido a granel. isto é, em latões ou tam
bores providos de torneira, sendo que o pro-
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prador, em vasilba trazida por êste. O trans
porte é feito em carroças, no dorso de ani
mais, c mesmo, nas costas do vendedor am
bulante. A única organização existente é a do 
dr. Odorico Ferreira de Souza, industrial ver
dac�eiramente "fan" das coisas lacticinist.:s. 
Êste senbor tem, em término de instalaç:io. 
uma fábrica de lacticínios a melbor do 
extremo-nordeste brasileiro, na qual funciona
rá uma secção de refrigeração e engarrJfamen
to de leite. 

Os preços de venda do leite variam. Ao pro
dutor. o litro de leite é pago entre Cr$ 2,7 0 
e 3 , 00, conforme a distância. Nas vacarias. 
Cr$ 3 , 6 0, cbegando a 4 , 0 0  a domicílio. Al
guns consumidores exigentes cbegam a pag,)( 
Cr$ 4,5 O quando se trata de fornecedor qm 
mereça confiança. Nas feiras das Rocas ou do 
Alecrim não é raro verem-se pequenos vende
dores ambulantes oferecerem leite a Cr$ 3,00  
o litro quando adicionado de  água, e a Cr$ 
4,00 quando sem água! Também leite desna
tado é vendido é:O consumo público. na base 
de Cr$ 0,80 o litro. 

O leite não tem sido submetido a nenbum 
contrôle técnico ou sanitário, daí a conve .. 
niência de se tornar obrigatória, no Estado, a 
vigência do Regularnento da Inspeção Indus
trial e SanitAria dos Produtos de Origem 
Animal. 

A nosso ver, a bacia leiteira de Natal ofe
rece condições aceitáveis para bop produção 
de leite. De outro lado, a popubção natalen
�e tem capacidade para maior consumo de lei
te, aumento rstc que se verificará em breve, 
desde que racionalizéOdos a produção, o bene
ficiamento e a distribuição do leite, mediante 
orientação e fiscalização eficientes. 

A USINA DE BENEFICIAMENTO 
DE NATAL 

Inaugurada que foi bá dois anos, até o 
momento não entrou em fucionamcnto esta 
usina, cuja capacidade se aproxima de 4 . 0 0 0  
litros diários, portanto. em condições d e  sa
tisfazer às necessid.:des do consumo da cidade. 

Esta usina está con5truida junto ao Frigo-
rífico do Cais do Pôrto cujJ parte ante-
rior é ocupada pelas instalações. Êste fri-
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gorífico está fartamente servido de frio arti
ficial não só para as várias câmaras de con
servação de produtos alimentícios, como para 
fabricação de gêlo. A usina tem como apare
lbagem: tanque de recebimento, dois pasteu
rizadores lentos, um resfriador serpentino. 
uma máquina de lavar garrafas, mecân;ca-
mente. outra de encber e capsular, além de 
dispositivos pan lavagem de latões. A cal
deira, é bastan te gnnde, tendo capacidade su
perior às necessidades da usina. 

Verifica-se que a parte mais difícil de uma 
usina, que é a sua montagem, já está conse
guida, entretanto, a parte mais útil ao povo, 
que é o seu funcionamento, ainda não se con
cretizou. 

Neste particular, tivemos oportunidade de 
entendimentos com o sr. Governador do Es
tado, que nos informou considerar difícil .l 
efetivação da pasteurização do leite em Nat1l: 
por falta, além do mais, de legislação espe
cial a respeito. Demos-lhe detalbes da legis
lação federJl vigenti:, isto é, da lei 1 . 283 .  de 
1 8- 1 2 - 5 0, que determina a obrigatoriedade de 
inspecção sanitáriJ de todos os produtos de 
origem animal. prevendo que, nos Estados 
ond2 não bouver regubmentação especial. vi
gorar;) o regulamento federal. Êste regula
mento (Regulamento da Inspecção Industrial 
e Sanitária dos Produtos de Origem Animal) 
dispõe em seu artigo 5 3 3 . § 2.0• o seguinte: 
"Só será permitida a venda do leite cru em 
localidade em que se reconheça a impossibi
lidade do funcionamento de estabelecimento de 
leite e derivados que possa ser aparelhado para 
a pasteu rização" . 

N:l L 1 não est� nestas condições, portanto, 
SUJ usina de leite pode e deve funcionar o 
mais brcyc possível. 

HO S/A. 
MAQUINAS E ,lIPARELHOS P.�RA USINAS 
DE LEITE E FÁBRICA DE LACTlCINIOS 

MATERIAL PARA LABORATÓ�:OS E 
VASILHAME PARA LEITE 

MÁQUINAS EM GERAL PA�A OUTRAS 
INDÚSTRIAS E LAVOURA 

RUA CARUÓS, 630 ESQ. C/ CURiTIBA 
CAIXA POSTAL -192 

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

/ 
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FRIO, INDUSTRIAL COM O EMPREGO DE AMÔNIA NO 
SISTEMA DE COMPRESSÃO DE UM GÁS LIQUEFEITO 

GENERALIDADES - A refrigeração in

dustrial pelo processo em questão, está basea

da no fato de que todo corpo, para se evapo

rar, absorve calor para a sua mudança de es
tado. Êste fato é simplesmente comprovado 
pelo frio que sentimos ao lavarmos as mãos 

em alcool, ou mesmo quando ainda temos ade
rentes à pele inúmeras gotículas dágua, ao 
sairmos de um banbo. 

Em ambos os casos, o frio intenso é pro
vocado pela absorção de calor que álcool 
água retiram de noss.l epiderme, para a sua 
evaporação. Neste caso então, o nosso corpo 
foi para essas substâncias, o que a salmoura 
ou o ambiente de uma câmara frigorífica é 
para a amônea, quando empregada em refri
geração - uma fonte de calor. Tão logo o 
alcool desapareça de nossas mãos, ou enxugue
mos o corpo após o banbo, cessa incontinenti 
a sensação de frio intenso é que paralizou 
a absorção de citor por não mais estar se ve
rificando o fenômeno da evaporação. 

Sabemos �er imprópria a denominação 
"amônea" p3 ra o agen te frigorífico em ques

na realidade tratJmos é com o gás 
amoníaco, de fórmula química NH3 e não 
<:om a solução dêste em água, ou seja prà
priamente com a amônea, representada pela' 

,fórmula N H 4 OH. EntretJnto, deixando
vencer pela vulgarização do têrmo "amô

preferímo-Io neste trabalbo. 
Pelo exposto em linhas anteriores, podemos 

uir: - para termos produção de frio, bas
dispormos de amônea no estado líquiqo, 

da sua plssagem dêste para o estado ga
é que resulta o abaixamento de tempcra-

OSMAR FERNANDES LEITÃO 
Professor da FELCT 

ÓRGÃOS DE UMA INSTALAÇÃO FRI
GORÍFICA - Caso a amônea fosse para nós 
de tão fácil obtenção como é a água ou o ar, 
o nosso equipamento frigorífico redundari.1 
numa simplicidade absoluta - bastaria que 
dispuséssemos de uma serpentina localizada 
onde desejássemos a refrigeração e, em seu in
terior, deixássemos descarregar-se um butijão 
de amônea líquida, adquirida, como normal
mente o fazemos, no comércio. A amônea pela 
pressão interna do butijão se escoaria para a 
serpentina, e uma vez alí, encontraria espaço 
suficiente para se exp.1l1dir, evaporando-se. A 
extremidade livre da serpentina estaria imer
sa em água corr�nte, onde o gás é fàcilmente 
solúvel. 

Sabemos, entretanto, que essa idealização é 
1 00 % impraticável, pois a amônea nos custa 
dinheiro e o senso de economia nos manda 
captá-la à saida da serpentina e colocá-la no
\'amrnte em condições de prestar novo trabalho 
frigorífico, o que é dizer - fazer a sua rc
liquefação. Daí um aumento na complexidade 
de um sisten1J frigorífico por amônea, ou me
lbor diríamos: uma diminuição em sua sim
plicidade, pois, contudo. ainda é relatviamente 
simples uma instalação frigoríficJ baseada no 
processo que estamos focalizando. 

Podemos dizer que, em suma, uma insta
lação frigorífica se reduz a quatro órgãos es
�enC!alS que, enunciados na ordem em que se 
encontram no circuito do gás, são: compres
sor, condensador, válvula de expansão e eva
porador. 

Em virtude da identidade de função, é co
mum se fazer referência ao compressor e con
densJdor, como o conjunto de liquefação do 
gás, pois na verdade êles se completam nest.: 
trabalbo. 

Podemos conseguir a liquefação de um gás. 
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de um modo geral, por dois processos: com
primindo-o ou �baixando-lhe a temperatura. 
Êstes dois processos estão simultâneamente 

aplicados nas instal.:.ções frgioríficas a custa do 

conjunto compressor-condensador, que, conju

gados, colocam o problema da liquefação do 

gás, dentro dos limites da execução prática. 

Assim não se necessita de uma pressão tão ele
vada fornecida pelo compressor e nem de um 
resfriamento tão intenso promovido pelo con
dens::dor. 

A função do evaporador é somente conter 
o gás proveniente do condensador, natural
mente já em estado líquido e destinado a va
porizar-se, no local onde nos interessar provo
car a refrigeração. 

A válvula de expansão está afet.1 uma mis
são importantíssima que é a de controlar as 
condições de pressão e temperatura, sob as 
quais estão trabalhando o condensador e o eva
porador. 

A boa reguLgem desta válvula se deve uma 
grande porcentagem do rendimento da insta
lação. Entretanto, a sua simplicidade não es
pelha a importância de sua função, pois, em 
essência, nada mais é do que um registro es
trangul.:dor da corrente de gás, na sua pas
sagem do condensador para o evaporador. Ela, 
constituindo um obstáculo para o gás nesse 
ponto, somente lhe dá passagem, n) mesma 
proporção em que Ele entra no condensador, 
quando a pressão interna neste último órgão 
Jtinge um certo valor. Êste valor deve ser tal 
que o gás, mediante esta pressão e o resfria
mento provocado pela água que cai em cas
c:lta sobre o condensador, tende a se liquefa
ze:. A válvula de expansão recebe, então, gás 
completamente liquefeito. 

A regulagcm desta v::ílvula, comumente, 
.::utomática e êste élutomatismo é baseado na 
temperatura do ambiente a refrigerar, por in
terméd:o dos efeitos da dilatação ou contra
ção de volume, quando b;i variação de tempe
ratura. Podemos também fazer esta regulagem 
manu::lmente, entretanto, êste trabalho exige 
pessoa habilitada para a sua execução. De um 
modo geral, podemos adiantar: esta regulagem 
deverá ser tal que o manômetro de baixa pres
são indique, na escala correspondente, uma tem-
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peratura uns 5 °  C, aproximadamente, abaixo 
da temperatura do ambiente a refrigerar. 

De acôrdo com a localização do evaporador; 
a instalação frigorífica se diz de expansão di
reta ou indireta. No primeiro caso o evapo
rador está localiv.do diretamente onde nos in
teressa o frio e, no segundo caso. êle se co
loca imerso em uma substância intermediária, 
(mais comum a salmoue) que, canalizada, le-

vará o frio onde êle se faz necessário. 

O gás ao atraveS1:ar a válvula de expansão 
(estado líquido). livra-se de uma pressão em 

tôrno de 1 5  kg/cm2 , que é a pressão do C011-
densador, e entra no evaporador onde a pres-, 
são oscila em tôrno de 2 kg/ cm2 . Sob esta 
nova pressão êle encontra possibilidade de se 
expa�dir, evaporando-se. Exatamente como já 
frizamos, nesta mudança de estado reside o" 
seu trabalho frigorífico. Se se teta de uma 
expansão indireta o líquido incongelável vai 
lhe ceder. atrwés as paredes metálicas do eva
por;:ldor, a quantidade de calor que êle neces
sitar para p2ssar ao estado gasoso. 

Passando novamente à forma de gás a amô
nt'a r aspirada p�lo compressor e reinicia en
tão o seu ciclo, através as tubulações d:1 ins
t.1lação. 

LíQUIDO INCONGELA VEL Por esta 
denominação entendemos J substância que, no 
caso de expansão indireta. armazena o frio 
p�ocluzido pda instaljç.'ío. A qualidJele de in
congclávcl (dentro do limite que nos inte
ressa), ,; esst'ncial porque, no e�t.:do líquido� 
encontramos f.-tcilídJde para, por meio de bom� 
bas, bnçá-la através tubulações, ao local onde 
nos interessa o frio. 

Como líquidos incongeláveis as substâncias 
mais empregadas são c alcool c principalmente 
JS sol uções � quosas de cloreto de cáleio ou de 
cloreto de sódio (sal de cozinha). 

A salmoura de doreto de sódio é de mais 
largo cmprêgo, devido ao seu custo relativamen� 
te baixo. mas, sabemos que a de cloreto de cál
cio é mais vantajosa em virtude de aguent::r,' 
para a mesma concentração, temperaturas mais 

baixas sem se congelar. Além disso a corrosãq 
sôbre o evaporador é mais acentuada quando 
utilizamos a salmoura de cloreto de sódio. 

A salmoura só é incongeláve1 até determinado 

resfriamento, e, quanto maior a sua porcenta
gem de sal. mais baixa será a temperatura do 
seu ponto de congelação. Acontece, porém. que 
a concentração da salmoura é limitada pelo pon
to de saturação. Atingido êste, lJ.ão se conse-. 
gue dissolver mais sal na água; todo o sal 
aposto se precipitará e não terá nenhuma in
fluência no ponto de congelação. 

PRINCIPAIS CUIDADOS: 

a) - Não montar a instalçaão em recinto 
fechado - o arejamento é imprescindível para 
o fácil escoamento de amônea que por ven
tura escape da tubuLção. 

b) - Manter na instalação manômetros em 
perfeito funcionamento - Os manômetros são 
órgãos orientadores; tôdas as observações quan
to ao bom funcionamentc da instaL:ção par
t.em deles. São geralmente em númerc de dois: 
um indicando a pressâo do condensador e ou
tro a do evaporador. Comumente estão fixados 
no compressor, ou nas proximidades dêstes. 

c) - Observar a regulagem da válvula de 
.expansão - caso esteja muito aberta baved, 
certamente. a formação de neve (embranqueci
mento) na entrada do compressor. Isto é pre
judicial ao compressor e ao rendimento da ins
talação, pois é sinal dê' que uma porcentagem 
<10 gás não completou a SUJ evapor.:ção, por
tanto, não prestou o seu trabalho frígirífico. 
Se, ao contrário, estiver muito fechada, tam
bém haverá decréscimo no rendimento e o com
pressor se aquecerá em demasia. A tcmperaturJ 
·�·.pressão do condensador também atingirão 

a carga da instalação - quan
estão funcionando bem, a 

de carga pode ser notada por uma 
leitura da pressão indiCJda por êles. 
bem regulada a válvula de expansão. 

de alta pressão deve marcar de 

kg/cm2 ou de 1 9 0 a 2 15 li!)ras 

da quadeda. 

amôllea - a fuga 
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quando é grande pode ser notada pelo olfato, 
tlutO qu:mdo se processa para o ar atmosfé
rico, como quando se dá para a salmoura ou 
água de resfriamento do condensador. Um 
meio fácil de localizar as fugas de amôneJ. 
para o ar atmosférico, consiste em se tomar 
um bastão de vidro con' uma das extremidades 
molhada em ácido muriático e aproximar a 
extremid:de úmida dos locais onde o escapa
mento de amonea é m:lis p:ovável (engachc
télmentos, juntas, conrxões. etc.). Havendo, 
no local. a formJção de uma nuvem espessa é 
sinal que há fuga alí. Qutindo a carga dJ InS
talação está decrescendo frequentemente e nãe> 
con::tatamos a fuga para o ar atmosférico, de
vemos vu<ficar se a s.'lmoura ou água de 
conden-ação contém amônea. Par.1 iEto basta 
tOll11r1110S uma certa quantidade de água de 
condensação 'ou de salmoura em um tubo de 
ensaio e lev:rmos êstc tubo ao aquecimento 
por ,�neio de uma lâmpada de aleoo! - caso 
haja amôn;:a em solução ela Sê dcsprelldc�á por 
efeito do Jqucc' mento e tornar-se-á sensível ao 
olfato. 

f) - Conservar aferido o nível de óleo no 
carter do compressor - o compressor p07sui 
um visor de vidro, com indicação da altura 
normal que o óleo deve atingir no int�rio� 
do carter; conservar o óleo no nível de refe
rência é de grande import5ncia para a vida 
funcionamento da máquina. 

g) - Usar sempre o tipo de óleo requerido 
pelo compressor - o lubrificante a utilizar 
deve ser sempre de comprovada eficiência. O 
óleo para compressores frigoríficos deve pos
suir duas características essenciais: 1 )  _ não 
se decompor em temperaturas elevadas, porque 
no compressor, as gotículas de óleo arrastadas 
pela corrente de gás, sofrem uma grande ele
vação de temperatura (mais de 1 00° C em al
guns tipos), proveniente do olor desen
volvido na compressão, e, nesta ocasião se' êle 
não possuir a citada qualidade, a sua decom
posição vai afetar a constituição da amônea 
em uso; 2 )  - ser incongelável. no mínimo, 
até para a temperatura de -4 0° C. isso para 
evitar que as gotículas de óleo que lograram 
atravessar os separadores colocados antes do 
evaporador, e que, por conseguinte, atingiram 
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êste órgão, não vão a í  se congelar e criar pro
blemas para a sua remoção. 

h) - Fazer a drenagem do óleo purgado 
pelos separadores a amônea, como sabemos, 
entra em contacto direto com o óleo de lu 
brificação no compressor. Daí, haver a incor
poração de gotículas de óleo (principalmente 
nos compressores l ubrificados por aspersão) na 
corrente de gás. Êste óleo incorporado na sua 
maior parte, é retido, por diferença de densida
de, no  separador colocado imediatamente após 
o compressor. Todavia, alguma porção conse
gue atingir o condensador e até mesmo o eva
porador. Como a presença do óleo nestes dois 
últimos órgãos só lhe pode prejudicar a fun 
ção, é mister fazer-se a s u a  drenagem, diària 
mente, quando dispomos de compressor lubri
ficado por aspersão e semanalmente quando a 
lubrificação do referido órgão é feita por 
meio de bombas. O tempo decorrido entre uma 
drenagem e outra não pode ser rigidamente 
estipulado, pois depende do estado em que se 
encontra o compressor. 

O óleo drenado dependendo das condições 
em que se encontra ( limpo e com boa viscosi
dade) , pode, às vezes, servir para reabasteci
mento do compressor. Para isto, ê le  deve ser 
previamente filtrado em filtro de CJmurça . 

i - Manter a salmoura com boa concentra
ção -- avaliamos a concentração da salmoura 
fazendo a sua dosagem de sal . ou, o que é 
mais prático, por meio de um areômetro de 
Baumé para l íquidos mais densos do que a 
água .  A concentração da salmoura nunca deve 
vir abaixo de 22° Be. 

j - Verificar periodiomente o pH da sal 
moura - para atenuar a corrosão promovida 
pel a salmourJ sôbre as partes metálicas, de
vemos sempre conservá-la l igeiramente alcal i 
na ,  isto é ,  com pH entre 7 , 5  a 8 .  Saindo dês
tes limites devemos processar a necessária cor
reção.  Geralmente a salmoura tem tendência 
a se acidificar, e ,  neste caso, devemos, median
te cálculos, ajuntar-lhe soda cáustica. 

k - Conservar o nível da salmoura uns 20 
cms. acima da serpentina do evaporador a 
finalidade desta medida é proteger a serpen
tina contra os efeitos da corrosão, intensifi-
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cada pela presença do oxigênio do ar atmos
férico. 

1 - Manter sempre limpas as serpentinas 
do condensador -- é importante retirar o limo 
que cobre as serpentinas do condensador, afim 
de facil itar o trabalho de resfriamento promo
vido pela água corrente. 

m - Evitar o funcionamenta da instalação, 
qu:mdo não existe água corrente no condensa
dor - esta é uma medida de segurança im
portantíssima, pois a falta de água no con
densador, mesmo por pequeno espaço de tem
po, acarreta um aumento considerável na pres
são interna dêste órgão. Esta pressão elevada 
pode acarretar o arrebentamento da tubulação 
num ponto qualquer do lado de alta pressão. 

n - Observar a regulagem da válvula de se-
gurança do compressor todo compressor' 
frigorífico tem, ou deve ter, uma válvula que, 
no caso da pressão do condensador atingir um 
certo limite, el a faça o retôrno do gás ao eva
porador.  A boa regulagem desta v51vula, como 
vemos, é inàispensável como medida de pro
teção pessoal e materiJl e el a deve ser feita 
periodicamente por pessoa capacitada . 

E' sempre recomendável a nossa instalado 
frigorífica dispor de um regubdor de pres�ão 
autcm5tico, que seja capaz de desl ig:lf o mo
tor do compressor, caso a pressão do conden
sador se eleve além de determinado limite. 

o - Colocar chave de proteção nos moto
res da instalação - estas chaves desl igam os 
motores em C2S0S de rutura de fases, de au
mento de carga, de faiscas na rede, etc. 

- A vitamina C.  que geralmente se encon
tra no leite, em reduzida proporção, se altera 
e destrói com a cocção, o que explica a prá
tica méd ica de juntar suco de l aranja à ali
mentação in fantil quando se emprega o leite 
fervido. - E.S .  

� 

- O leite não só contém cálcio e fósforo 
em adequadas proporções para o àesenvolvi
mento ósseo e dental. sinão também que esses: 
minerais se encontram nele em uma forma in
teiramente favorável à sua completa assimila� 
ção, o que não ocorre, por exemplo, com os 
cere2is e outros alimentos de origem vegetal. 
- E.S.  
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Industriais de Lacticínio�, acompanhados do Diretor da 
FÁBRICA ESCOLA DE LACTICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES, visitam 
a S. A. Litográfica e Mecânica "U N I Ã O I N D U S T R I A L" 

Constava do programa da 3. a Semana do 
Lacticinista uma visita às dependências e ins
talaçõse de um dos mais importantes estabele
cimentos industriais de Juiz de Forol - a 
S. A. Litográfica e Mecânica União Industrial, 
a mais antiga estamparia do Estado de Minas 
Gerais, onde se fabricam os mais variados ape
trcehos para a indústria de lacticínios, todos 
já  consagrados pela ampla preferência de que 
desfrutam entre os fabricantes de m"nteiga e 
as usinas de beneficiamento de leite. 

Recebidos a tenciosamente pelos diretores da 
fábrica, os visitantes, que se faziam acompa
nhar do Dr. Sebastião Sena Ferreira de An
drolde, diretor da FELCT, professores da Es
cola e Técnicos em Lacticínios da Divisão de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal. ti-

veram a grata satisfação de percorrer demora
damente tôdas as secções daquele acreditado 
estabelecimento industrial, oCJsião em que lhes 
foram ministr:1dos, com interêsse e clareza, 
amplas informações e esclarecimentos, de modo 
a colherem os Srs. Industriais de Lacticínios, 
dessa visita, o maior resul tado prático possí
vel. 

A visita se iniciou pelas Secções de Desenho 
e Litografia, sendo dado aos visitantes se in
teirarem de todos os detalhes relativos ao  modo 
como são feitos os desenhos e a i mpressão dos 
trabalhos sôbre fôlha de Flandres, papel ou 
cartolina .  

Daí, passaram para a Secção de Estampa
ria, onde tiveram oportunidade de acompa
nhar as diversas fases por que passa a confec-

Acabamento de máquinas para lacticínics 
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Secçãço de fabricação de batedeiras-conjugadas 

ção de latas dos mais variJdos tipos pJra Jcon

dicionamento de m"nteiga. bJnha. balJs. cb,í, 
cui.1s p,aa queijos tipo Rêno. etc,. esmeradJ
mente produzidas pela "União IndustriJI", em 
máquinas aperfe içoadas. de fJbricação inglesa, 
americana e alemã. muitas delas automáticas e 
d2 grande rendimento. 

A Secção de Mecânic1. que consti tui um 
dos pontos al tos do estabelecimento visitado. 
cuidadosamente aparelhada como se acha. foi 
motivo de particulJr  atenção por parte dos 
senhores Industriais de Lacticínios. 

E' neSSJ Secção que são fabricdas as co
nhecidas repu tadas ba tedei ras conjugadas 

"UI". destinadas à indústria m3nteigueira, má
quinas que. pelo seu perfeito funcionamento. 
sólida construção. ótimo aca:.bmento e com
provado rendimento. se igualam às melhores 
de proC'edência estrangeira. Graças a êsses atri
butos. as b:1t2deiras conjugadas "UI" conqui:
tacm um lugar de merecido destaque nos mer
cados do País. sendo Illumeras as que se acham 
em uso em grandes f.1bricas de manteiga dos 

E.tZidos de Min3s Ger.1is, Rio de Janeiro, São 
P. ulo e GojJZ. 

Vem a propósito assinalar que. de há muito, 
caiu em desuso o emprêgo de dois aparelho:> 
parJ a bJteção l' malaxagem de manteiga, isto 
é. o emprêgo da batedeira e da malaxadeirJ 
( salgadeira) . Hoje, a exploração racional da 

- Estamparia 

'.J 3 5--' r, 
' 0  
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indústria m.lnteigue;ra exige que a fabricação 

do produto se opere num aparelho só, que é 

J batedeira-conjug"da, sendo de notar que a 
S. A. Litográfica e Mecânica "União Indus
trial " é a única fábrica existente no Estado de 
Minas, quiçá mesmo no Brasil, que se dediCJ 
à fabricação da aludida m,1quina. 

Diversas outras máqu:nas p::ra a indústria 
de -lacticínios são al í fabricadJS em série. tais 
como: batedeiras verticJis e de tombo, de vá
rias capacidades; salgadeiras, desde 45 cms. 
de diâmetro de mes.! até 1 , 5 O mts.,  estas. bem 
como as de 1 mt. e 1 , 2 0  mts. de diâmetro, do 
modêlo dinam:lrquês ; cravadeiras, máquinas 
ªestinadas a fechar latas redondas desde 1/4 
até 1 0  quil03 de manteiga c também cuias P,1rJ 
queijos tipo Rêno. mediante a JdaptJção de 

dispcsitivos c[;peciais parJ êõsc fim ; máquinas 
para abrir pestan;:;s n,s extr'2midJdes de cor
'pos de latJS de 5 e ] O quilos de manteiga; 
máquina de 1 2  jogos. para fner molduras em 

corpos de latJs; m:íquinas de r,:spn queijos, 
etc.  

E' bem de ver que se trata de máquinas de 
tipos modernos, cu:dadosamente fabricadas e 
de fácil manêjo. Podem ser fornecidas para 
acionamento a fôrça manual ou 
p:1rJ ambas .:S fôrças ( manual 

motora ou 
e motora) , 

2presentando, outrossim . todos os requISitOS 
para prestar aos Srs. lndu:triais de Lacticí
nios os mais eficientes serviços. 

Outra Secção, que mereceu igualmente a 
J tenção dos visitantes, foi a de fabricação de 
vasilhame em geral para leite, como seja: 
latas para trJnsporte de leite, de tôdas as ca
pacidades ; depósitos p:lrJ leite ou creme, com 
ou sem tJmpa;  baldes simples para ordenha e 
graduados para medir leite ; fôrmas para gêlo ; 
caixas de dupla parede pJrJ cosimento de 
mass3. para queiJo: tanques para recepção e 
congelamento de leite, enfim, todo o apare
l1 1:l mento de que necessita uma perfeita e com 
pleta org:.nização lactici nista. 

Secção de mecânica 
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A • .  União Industrial"  está capacitada para 
fazer o fornecimento de vasilhames para leite 
não t:ó em chapa de ferro estanhado como 
também em aço inoxidáve l .  

Lembramos, aquí, que  roi  objeto de justi
ficada admiração o primoroso acabamento dado 
ao vasilhame para leite ,  em cuja fabricação é 
empregada matéria prima da melhor qualidade . 
O alto teor de estanho aplicado assegura ao 
vasilhame uma duração maior. 

As l atas para t ransporte de leite são repu
xadas a frio, em tôrno próprio, reforçadas e 
i nteiriças, não apresentando saliências ou ca
vidades i nternas onde se possam acumular re
s íduos prejudiciais à conservação do Jeite . 

A " União Industrial " ,  pela completa apa
relhagem que possui e pelo pessoal especial i 
zado que  integra a sua Secção de Vasilhame, 
está apta a entrega:: em breve prazo grandes 
encomendas de btas para leite.  

Mantém ainda a fábrica v isitada uma bem 
montada Secção de Tipografia, em condições 
de executar qualquer trabalho tipográfico 
também caixas de papel ão para embalagem de 
m:mteiga. 

A atual diretoria da S. A.  Litográfica e Me
cânica " União Industrial " está assim consti
tuida : diretor-presidente, S r. José Augusto 
Alves ; diretor-comerciaL Dr. Francisco de Pau
la Alves ; diretor-geraL Dr. Roberto Repetto ; 
diretor-industriaL Sr .  Aloísio Alves ; diretor
secretário, Sr. Augusto Ernesto Alves ; diretor
tesoureiro, Sr. Francisco de Assis Alves e di
retor-gerente, Sr. José Augusto Alves Filho. 

São todos nomes sobejamente conhecidos e 
conceituados nos meios comerciais, i ndustriais 
e bancários de Juiz de Fora e de outras g ran
des praças do País e os conhecimentos e longa 
prática que têm da indústria a que se vem 
dedicando há longos anos com o maior cari
nho representam a melhor garantia de que os 
Srs .  Industriais de Lacticínios terão sempre na 
" União Industrial " um col aborador valioso de 
sua prosperidJde. 

A visita ora relatada deixou a mais agra
dável e l ison jeira impressão entre os que dela 
plrticiparam, confessando-se todos cativos pela 
atenciosa e franca acolhida que lhes foi .dis
pensada pela Di retoria da S. A. Litográfica e 
Mecânica " União Industrial " .  

MAQUINAS JUNQUEIRA LTDA. - INDUSTRIA E COMÉRCIO 
Aven ida 7 de Setembro, 989 - Telefone  2 5 8 1  

Enderêço Telegráfico " J  U N Q U E I R A " 
Caixa Postal, 134 - Juiz de Fora - Minas Gerais 

F A B R I C A N TE S  
Das afamadas máquinas "Junqueira " p :l1'a 
picar e esfarelar cana e demais forragens.  
Máquinas para bene ficiar e rebeneficiar 
c .:  fé , despolp:ldores de ca fé, debulhadores 
de milho, peneiras e telas para 
máquinas agrícolas. 

R E VEN D E D O R E S  
C o m  distribuição exclusiva d a s  melhol'es 
fábricas d o  país dos seguintes artigos : 

Breques de borrClcha para máquinas agrí
cohs, máquin::s de arroz, moinho� a 
martelos, eixos para transmissões, mancaIS 
de esferas e de bronze, correias, motores 
elétricos, dínamos e engenhos de cana. 

I M P O RTA D O R E S  
C o m  distribuição exclusiva de : 

Motores a óleo Diesel ; motores a gasol i 
na, rolamentos de  esferas, grupos eletró 
genos, bomb.:s para água. 
Técnica de motores E' máquinas agrícolas .  
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" PER ASPERA AD ASTRA" 
======================= OTTO FRENSEL ======== 

Durante a 3 .a Semana do Lacticinista o 
Sr. Otto Frensel, redator-responsável do 
"Boletim do Leite" , representante da So
ciedade Nacional de Agricultura e do Sin
dicato da Indústria de Lacticínios e Produtos 
Derivados de Minas Gerais, teve a oportu-

, nidade de ler, perante numeroso público, 
um trabalho de sua lavra, mostrando o qüe 
foi a campanha. no Rio de Janeiro, para 
evitar o tabelamento dos preços dos queiios, 
dando, assim, noVo alento à indústria :�i
neira de queijos, amea�'ada de paralização, 
em virtude do planejado tabelamento. Nas 
linhc:s abaixo vamos tomar conhecimento 
daquela memorável campanha e do " Con
vênio" firmado entre os lacticinístas e a 
COFAP. 

o nosso lema em lati m (em português 
água mole em pedra dura tanto 

até que fura ) , como título para uma 
simples reportagem, pode parecer paradoxaL 

que não podíamos escolher 

Naquele dia 2 O de Junho do corrente ano, 
encontrávam os há muito tem- . 

em nosso escritório, embora seja nosso cos
tume chegar bem cede, quando chegaram as 
primeir.:s visitas. a fim de chamar a nossa aten
ção para o projetado tabelamento dos preços de 

a notíciCl . riU m.  dos 1105'>0$ mais 'bl·j · 
matutinos cariocas, o "Diário de No
"O presidente da COFAP acaba de 

" ad-referendum" do plenário, 
o:; seguintes preços para o queijo : 

Minas, produtor Cr$ 1 4,00  e consumi
Cr$' 1 8, 00 ; prato, produtor Cr$ 2 0 , 0 0  

e consumidor C r $  2 6,00 ; mussarela ,  produ
tor  Cr$  2 0, 00 e consumidor Cr$  24,0 0 : rico
ta ,  produtor Cr$ l a , 00  e consumidor Cr$ 
1 4,00  o quilo. Êsses preços vigorarão até 3 1  
de Outubro do ano corrente ,  no Distrito Fe
deral e na Capital de São P2ulo" .  

Essa porta ri:l tem por objetivo impedir a 
diminuição das ql1 .�ntidades de le ite " in-na
tura "  dest:nado ': 0  abastecimento do Distri 
to Federal no período da entre-safra, em con
�equ ência não só da queda da produção, ori
und:l de fa tores cl imáticos, mas sobretudo pelo 
desvio do leite para a fabricação de queijos. 

Inúmeras foram as visitas que receb�mos 
naquele dia e <linda mais tele fonemas, inclu
sive do interior. l\IIardmos uma reumao em 
nos�o escritório praa  a manhã do diJ seguin
te. tendo comparecido representantes e SOClOS 
dos princi pJis fabricantes de queijos. com es
tabelecimentos nesta praça.  Du rante essa reu
nião recebemos longo telefonem a  do Dl'. Cesa r 
Giusti , em nome de uma comissão que se t i 
nha organizado em São Paulo ,  composta dr\c  
e dos Srs. Domingos Vituzzo, Francisco Vi
tuzzo e João Monteiro, comun icando sua che
gada ao Rio na segunda- feira ,  dia 23 do cor
rente . No impedimento do representante da 
indústria na COFAP, Sr.  Mário Di Pierro, 
por se encontrar  gravemente enfêrma pessoa 
de sua família ,  a referida comissão paulista ti
nha apelado para a cooperação do S r .  Nilo 
Sevalho, represen tante do comércio na COFAP 

Teve, assim, lugar uma primeira granJe 
reU11lao, num dos salões da Associação Co
mercial do Rio de Janeiro, às 1 5  horas do 
dia 23 do corrente. Compareceu elevado nú
mero de industriais de lacticínios, representan
tes dos sindicatos e do comércio a tacadista, in
clusive os Srs. Albino Silv.1 res, presidente em 
exercício do S indicato da Indústria de Lacti
c ínios e Produtos Derivados do Rio de Ja-
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neiro, e Nilo Galo, presidente do S indicato 
do Comércio Atacadista de Gêneros Alimen
tícios do Rio de Janeiro. O S indicato da  In
dústria de Lacticínios e Produtos Derivados do 
Estado de São Paulo teve como represent,mte 
especial o Dr. Cesare G iusti, enquanto nós re
presentámos o Sindicato da Indústria de Lac
ticínios e Produtos Derivados no Estado de 
Minas Gerais .  

Presidiu os trabalhos o Sr.  Nilo Sevalho. 
Preliminarmente foram apresentados diversos 
trabalhos esclarecedores : um telegrama do Sr .  
Agostinho Bossi. conhecido fabricante de  lac
ticínios em Minas Gerais ; uma comunicação 
sôbre a situação 1acticinista em 2 1  do corren
te, por nós el" borada para esta reunião ; um 
trabalho do Sr .  Kai Dineson Hansen, sócio da 
f i rma Nérremose t5 Cia'., sôbre a "diferença 
de preços do leite para consumo, para com o 
leite invertido em fabricação de queijos" ; um 
memorial do Sindicato do  Comércio Atacadista 
de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro. 
Durante as prolongadas discussões que se se
guiram, o Dl'. CeGare Giusti leu um convê
nio que  em 2 1  do corrente tinha sido assina
do em São Paulo. Finalmente foi indicada 
uma comissão, compOSLl dos representantes dos 
três sindicatos da indústria de lactic ínios. S rs .  
Albino Silvares, Dr. Cesare Giusti e Otto 
Frensel. para elaborar um memorial ' que de
veria ser apresentado ao representante da c1:1s
se na COFAP, no dia seguinte , em reunião 
novamente marcada para as 1 5  horas. 

A referida comissão elaborou êsse memo
ri.ll na manhã do dia seguinte, tendo apresen-
tado o mesmo na hora marcada, na 
de elevado número de interessados. 
aprovado pelos presentes, o Sr. Nilo 
presidindo novamente os trabalhos , 

presença 
Embora 
Sevalho, 
declarou 

::char o mesmo fraco, pois precisava de dados 
e cifras concretas. 

Entre as inúmeras sugestões apresentadas, 
venceu uma, instituindo nova comissão, en
carregada de colb(:[ no dia seguinte tais dados, 
a fim de apresentá-los numa nova reunião que 
ficou marcada para o dia 26 do corrente, às 
9,3 0 horas, ainda na sé de da Associação Co
mercial . Esta comissão foi composta pelos srs . 

Arcésio G .  Vilela, Carlos S iqueira, Dr. Ce
sare Giusti. João Silva Costa e Otto FrenseI . 
A comissão visitou diversas repartições, entre 
elas o Serviço de ' EconomÍ.a Rural. com cujo 
diretor, Dr. Antônio de A rruda, Câmara, re
pre�entante do Ministério da Agricultura na 
COFAP, manteve longa e útil palestra, dados 
os pontos de vista já expostos por s. s . , na 
reunião plenária da COFAP, em 1 9  do cor
ren�e. Outra visita importante e util íssima foi 
feita ao Dr. Nilo G;1rcia Carneiro, Diretor 
da Divisão de Inspeção de Produtos de Ori 
gem Animal (DIPOA ) . 

A citada comissão se desincumbiu de sua 
missão na reunião' das 9,3 O do dia 26 do 
corrente, na Associação Comercial. sendo os 
trabalhos novamente presiiddos pelo sr .  Nilo 
Sevalho, cuja grande compreensão e incansá
vel atividade muito bem impressionaram a 
todos os presentes. O sr .  Nilo Sev.:11ho tinha 
comunicado que naquela manhã compareceria 
à reunião, afim de discutir essa transcendente 
questão diretamente com os interessados, o Dr. 
Zeferino Contrucci, Chefe do Setor de Leite 
e Derivados na COFAP. Após prolongadas 
di�cussões prel iminares. os presentes recebe
ram,  en tão. Zl visi ta do referido técn ico da 
COFAP,  O Dr. Zcfcrino Contrucci fn uma 
detalhada r.xposi ção do ponto de vista da 
COFAP, qur. foi ouvida com grande interêsse 
pelos presentl'.'> . A seguir franqueou a palavra, 
tendo se fc ito ouvir inú meros oradores. A 
idéia de um convênio foi tomando forma e, 
finalmente, fei desigI13da uma comissão es
pecial para el .1borar na ta rde daquele mesmo 
dia um convênio adequado. Êsse convênio, 
assinado pelos in teressados, devia ser apresen
tado no dia seguinte ao Dl' .  Zeferino Contruc
ci o  A comiss.:1o em aprêço foi composta pelos 
srs. Cesare Giusti, Ciro Batista Scupa, Do
mingos Vi tuzzo, Francisco Vituzzo, João 
Russano,  João Silva Costa , Manoel Fernan
des da Cruz, Otto FrenseI . Paulo · Bartholdy e 
Santos Barros. 

Reun ida até tarde da noite e com a pre
sença de outros interessados, a referida comis
são, finalmente, elaborou o " Convênio" de
sejado o qual foi prontamente assinado pelos 
presentes e entregue ao Sr .  Nilo Sevalho. Ao 

comparecer para receber tão precioso documen
to, o sr. Nilo Sevalho comunicou que, tendo 
assistido à reunião plenária da COF AP daque
le dia , ouvira as oportunas exposições do Dr. 
Zeferino Contrucci a respeito da reunião a 
que tinha assistido pela manhã. Ao mesmo 
tempo tivera grande satisfação em ouvir do 
sr. Benjamin Soares Cabello, presidente da 
COFAP, as seguintes incentivantes pJlavras : 

, "Qualquer acôrdo com os industriais de lacti
cínios será bem recebido, pois são pessoas em 
quem se pode confiar " .  Ficara, então, resol
vido aguardar a entrega do " Convênio" para 
se decidir sôbre o tabelamento dos preços dos 
queijos.  Ao mesmo tempo o Dl'. Zeferino 
Contrucci lhe comunicara o desejo do Dr. Ben
jamin Soares Cabell0 de receber a visita dos 
interessados, após a entrega do "convênio" .  
Assim, ficou marcado novo encontro na As
sociação Comercial, no dia seguinte, dia 2 7 cio 
corrente, às 1 1  horas, afim de se fazer a en
trega incorporada do " convênio" ao Dr. Ze
ferino Contrucci na séde da COFAP, no Edi
fício da ABI.  

Durante os trabalhos, os presentes recebe
ram a visita do sr. Rui Gomes de Almeida , 
presidente em exercício da Associação Comer
ci:ll do Rio de Janeiro, em companhia do Vice
Presidente, s r .  Fábio Garcia Bastos, aos quais, 
assim, tiveram ensejo de agradecer a valiosa 
cooperação que a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro estava prestando. 

Na manhã do dia 27 do corrente , reuni
mo-nos , pois, todos, na Associação Comer
cial . Aprovei tando-no.'> do ensejo para nos 
congratularmos com os presentes pela brilhan
te prova de coesão da classe que representava 
o convênio, ontem firmado, destacando o es-

de sacrifício e elevação, notadamente ,  
industriais de lacticínios do Sul de Mi
Valemo-nos do ensejo para lembrar aos 

a necessidade de sua presença em Belo 
em 5 de Julho próximo futuro, 

participarem das eleições da nova di
e Conselho Fiscal do Sindicato da In
de Lacticínios e Produtos Derivados 

ES,tado de Minas Gerais, bem como na 3 .a 
do Lacticinista, a realizar-se em Juiz 

Fora, de 7 a 1 2  do mesmo mês, organi-
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zada ,  como nos  anos anteriores, pela Fábrica
Escola de Lacticínios " Cândido Tostes" . São 
dois  acontecimentos lacticinistas dos mais Im
portantes e para os quais todos os presentes e 
ausentes se encontravam convidados. Chama
mos,  ainda , a atenção para uma reunião a ser 
convocada no próximo mês de Julho pela be
nemérita Sociedade Nacional de Agricultura ,  
afim . de tratàr a respeito do " Leite e seus De
rivados na Clmpanha da Produçã o  Agrária " .  
Será outro acontecimento de importância para 
o qual não deverá faltar a colaboraçã o  de to
dos os interessados . Falou a seguir o nosso 
grande amigo sr. Albino Silvares, presidente 
em exercício do Sindicato da Indústria de 
Lacticínios e Produtos Derivados do Rio de 
Janeiro, incondicionz l  companheiro e grande 
orientador em tantas campanhas em prol dos 
lacticínlos brasile iros, chamando a atenção dos 
presentes pJ ra a coincidência de ser aquele glo
rioso dia 1),: ra os lacti cinistas brasileiros, tam
bém, a d<1ta de nosso aniversário natal ício e 
que, certamente, nenhum presente nos poderia 
ser mais caro do que a assinatura do referido 
con vên io, pois, de fJ to, o mesmo represen ta 
um documento c011lprovador de que não e r ·  
ramos. qu.:nclo .  du rante já  trinta e três anos, 
mantivemos tão fi rme a nossa fé no futuro 
dos ! Jctic Ínios brasilei ros . Aos inú meros aplau 
sos e felicit ações que se seguiram. a nOssa si n
cera emoção dificil mente nos permitiu encon 
trar palavras apropriadas de profundo agra 
decimento. 

Enfim. recebidos naquela ta,rde pelo D: .  
Zeferino Contrucci, chefe do  Setor de  Leite e 
Derivados da COFAP, fizemos entrega do 
" Convênio" , o qual foi lido pelo mesmo em 

. nossa p rresença, tendo merecido sua plena 
aprovação e a tão ansiosamente esperada de 
claração de se ter tornado, assim, desneces::.i
rio o .  tabelamento dos preços de queijo, visto 
ter sido colimada a findidade da COFAP, 
graças ao espí rito de cooperação e renúncia 
dos industriais de lacticínios. A seguir êle nos 
guiou até ao  gabinete do Dl'. Benjamin Soa 
res Cabell o .  O Dr.  Nilo Sevalbo, que nos 
acompanhou incansàvelmente em tôda essa pe
regrinação, fez a apresentação dos visitantes. 
rebtando sucintamente os prolongados e difí
ceis traba1ho& realizados, dizendo de sua sa -
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t isfação pelo brilhante resultado obtido, gra
ças à excelente cooperação de todos. O Dr. 
Cabello falou de sua satisfação em receber os 
presentes e o referido documento, tão V.1lioso 
pelo seu aspecto moral e material, reiterando 
as palavras na reunião plenária da COFAP, 
no dia anterior. Em nome dos presentes falou 
o sr .  Albino Silvares, presidente em exercício 
do S indicato da Indústria de Lacticínios; e Pro
dutos Derivados do Rio de Janeiro, pronun
ciando brilhante discurso, enal tecendo a val io
sa atuação do sr. Nilo Sevalho e as notáveis 
qualidades de espírito do Dr.  Zeferino Con
trucci, conhecedor profundo do setor a seu 
cargo, chegando a surpreender com a sua agu
deza de espírito e fácil compreensão de todos 
os problemas, mesmo os mais atilados e an
tigos conhecedores da especialidade, como todos 
os presentes naquele dia e no anterior, tiveram 
frequentemente ensejo de observar.  Congratu 
lava-se ,  pois, com a COFAP e com a classe 
pelo harmonioso desenlace dessa transcendente 
questão, firmando, assim, a confiança de todos 
no brilhante futuro dos lacticínios brasileiros . 

Encerrados, assim, com o melhor sucesso, 
oito dias de intensos trabalhos, mal encontra
mos palavras para dizer de nossa satisfação, 
não só pelos trabalhos feitos e resultados ob
tidos . mas sim da cooperação de todos, de
monstrando um espírito de cooperação, e tam
bém, de renúnci a ,  como notadamente os in
dustriais do Sul de Minas . Sim, todos sem dis
tinção, deram o máximo de sua boa vontade 
e colaboração.  E'  contudo, de justiça, exalta r 
a atuação, tão oportuna e útil , do digno re
presentante do Comércio na COFAP, sr .  Nilo 

CURSOS QUE 
FUNCIONAM 

NA FELCT 
a )  Curso de Indústrias Lacteas, para os 

que terminaram o ginásio, o cien
tífico e o Agro-Técnico. 

b )  Curso de Especialização, para agrô
nomos, químicos e veterinários : 

c) Estágios. 

Sev..1lho, bem como do sr.  Dr. Cesare Giusti, 
representante especial do Sindicato da Indús
tria de Lacticínios e Produtos Derivados no 
Estado de S. Paulo e sr .  Albino Silvares, pre
sidente em exercício do Sindicato da Indústria 
de Lacticínios e Produtos Derivados no Rio 
de Janeiro. 

Verificamos nestes memoráveis dias que es
tamos trilhlndo o C3minho certo, embora lon
go e ,  áspero . Mais do que nunca é inabalável 
a nossa confiança no merecido futuro da in
dústria brasileira de lacticínios - a mais bra
sileira das indústrias. 

C O N V Ê N I O  

Reun idos na sédc da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro, sob a presidência do dou
tor Nilo Sevalho, representante do Comércio 
na COPAP, em seu nome e no do doutor Má
rio Di Pierro, representante dJ Indústria na 
COFAP e com a presença dos senhores Albi
no Silvares, p residente do Sindicato da Indús
tria de Lacticínios e Produtos Derivados do 
Rio de Janeiro ; doutor Zc ferino Contrucci, 
rrpresentante da Comi'isão Federal do Abaste
cimento e Preço& ; sr. Ono Frense! . represen
tante do Sindioto da Indústria de Lacticínios 
e Produtos Derivados no Estado de Minas 
Gerais e com a assistência do doutor Cesare 
Giusti ,  representando o Sindicato da Indús
tria de Lacticínios e Produtos Derivados no 
Estado de São Pilulo, os industriais e Coope
rativas fabricantes de derivados do leite e ex
portadores de leite da região geo-econômica 
de abastecimento de leite na Capital Federal, 
estudaram a questão dêsse abastecimento. che
gando à conclusão da necessidade de elaborar, 
para uma estreita colaboracâo com a COFAP 
na solução dos problemas de abastecimento do 
leite na Capital Federal, o presente convênio : 

1 .0 Nenhum industrial, cooperativa, fabri
cante de derivados do leite ou exportador de 
leite poderá receber direta ou indiretamente 
fornecedores de outros industriais . Cooperáti-' 
vas, fabricantes de derivados do leite ou eX-
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portadores de leite. até 3 1  de Outubro do 
ano corrente. 

2. Os industriais, Cooperativ_as, fabric.1n
tes de derivados de le i te  ou exportadores de 
reite comprometem-se a não pagar aos seus 
respectivos fornecedores preços superiores aos 
previstos pela portaria n.o 1 ,  da COFAP, pois 
o produtor de leite já  tem pela referida Por
taria, uma gar::lntia de preço, estando, portan
to, a sua situação perfeitamente defendida ; 

3 . Dentro da capacidade de exportação de 
cada uzina, determinada por um órgão téc
nico designado pela COF AP, os industri..lis, 
fabricantes de derivados de 

'
leite de respectiva 

zona, relacionados pelo mesmo órgão acima 
referido, entregarão uma cota de leite expor
tável até 1 00 % do recebimento diário, se pre
ciso fór ;  e limi tado às quantidades necessúias 
para compler" r a capacidade diária de exporta 
ção da usina ; 

4 . Para efeito dêste Convênio equiparam
se  a industriais fabricantes de derivados de  
leite a s  usinas exportadoras de leite que  estejam 
nesta data L briG1ndo derivados de lcit<! ; 

, 

5 ,  Caso as usinas exportadoras de leite 
mantenham no período da safra, a exportação ,  
ficará assegurado aos industrÍ:lÍs fabricantes d e  
derivados d e  leite o direito de continuar a en
tregar a mesma cota da época da entre-safra 
aos preços previstos na Portaria n .o 1 .  

6 ,0 Ficam ,designados os senhores Albino 
Silvares, Otto Frensel , doutor Cesare Giusti e 
Manoel Fernandes da Cru7 para .  em Comis
são, ficar à disposição da COPAP para uma 
eventual assistência por ela requerida na exe
cução do presente Convêl' io .  

Os industriais, Cooperativas, fabricantes de 
derivados do leite e exportaàores de leite ,  da 
região geo-econômica de abastecimento de lei
te da  Capital Federal se comprometem a exe 
cutar fielmente as presentes resoluções, ficando 
a COF AP como supervisora e homologadora 
da execução do acôrdo ora assinado e que tam
bém leva as assinaturas das entidades de classe 
e do representante do Comércio lU COF AP. 

Rio de Janeiro. 2 6  de Junho de 1 9 5 2  

(Seguem - se a s  assinaturas) . 

" 

o M E L H O R  C O A L H O  E M  P Ó  

F A B R I C A Ç A O  
\ 

DE 

D I N A M A R O U Ê S ,6, 
A venda na el A.  FABIO BASTOS, Comércio e Indústria 

e em todas as casas do ramo 

C I A.  F A B I O  B A S T O S 

R I O  D E  J ANEIRO - R u a  Teófilo Otoni, 8 1  
SÃO P A  U!..O - R u a  FIorêncio de Abreu, 828 

BELO H O RIZONTE, - R ua Tupinambás, 364 
P O R T O  A LEGRE - Rua Júlio de Castilho, 30 
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eegislaçã.o 
OfCRElO H.o 30.691, �e 29 �e Março 

de 1952 

Aprova o novo regulamento da Inspeção Industrial 

e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

o Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 3 7, n .o I, da 
Constituição e tendo em vista o que dispõe o 
artigo 1 4  da Lei n .o  1 . 2 8 3 ,  de 1 8  de dezem
bro de 1 9 5 0, decreta : 

Art 1 .° Fica aprovado o novo Regula -
mento d e  Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal que com êste 
baixa assinado pelo Ministro de Estado dos 
Negócios da Agricultura, a ser aplicado nos 
estabelecimentos que realizem comércio interes
tadual ou internacional . nos têrmos do a rtigo 
4 .° ,  alínea " a " , da Lei n .o  1 . 2 8 3 ,  de 1 8  de 
dezembro de 1 9 5 0 .  

Art .  2 .0 Êste decreto entrará e m  vigor 
na data de sua publicação, revogad..:s as dis
poslçoes em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de m,nço de 1 9 5 2 ;  1 3 1 .° 
da Independência e 6 4 .° da República . 

GETÚLIO VARGAS. 

João Cleofas. 

REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUS 
TRIAL E SANITÁRIA D E  PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL . 

TÍTULO I 

Disposições preliminares 

Art. 1 .° - O p resente Regulamento estatui 
as  n ormas que regulam, em todo o território 
nacional. a inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal . 

Art. 2 .° - Ficam sujeitos a inspecção 
reinspeção previstas neste Regulamento os ani -

mais  de açougue, a caça, o pescado, o leite, o 
ovo, o mel e a cêra de abelhas e seus produ
tos e sub-produtos derivados. 

§ 1 .° -- A inspeção a que se refere o pre
sente -artigo abrange, sob o ponto de vista in
dustrial e sanitário a inspeção " ante" e "post-
mortem" dos animais, o 
pul.:ção, transformação,  

recebimento, mani
elaboração, preparo, 

conservação, acondicionamento, embalagem, de
pósito, rotulagem, trânsito e consumo de quais
quer produtos e subprodutos, adicionados ou 
não de vegetais, destinados ou não à alimenta
ção humana . 

§ 2 .° - A inspeção abrange também os 
produtos afins tais como : coagulantes, condi
mentos, corantes, conservadores antioxidantes, 
fermentos e outros usados na indústria de pro
dutos de origem animal . 

Art. 3 .  d -- A inspeção a que se refere o ar
tigo anterior é privativa da Divisão de Ins
peção de Produtos de Origem Animal D. L 
P. O. A .  do Departamento Nacional da Pro
dução Animal (D.N.P.A . ) , do Ministério da 
Agricultura (M.A. ) , sempre que se tratar de 
produtos destinados ao comércio interestadual 
ou internacional . 

Art. 4 .° A inspeção de que trata o ar-
ligo anterior pode .:l inda ser real izada pela 
Di"isão de Defesa Sanitária Animal (D. D. 
S. A . ) , do mesmo Departamento, nos casos 
previstos neste Regulamento ou em instruções 
especia is .  

Art . 5 .° - A inspeção de que trata o pre
sente Regulamento serJ real izada : 

1 - nas propriedades rurilis fornecedoras 
de matenas primas, destinadas ao preparo de 
produtos de origem animal ; 

2 -. nos estabelecimentos que recebem, aba
tem ou industrializam as diferentes espécies de 
açougue, entendidJs como tais as fixadas nes
te Regulamento ; 

3 - nos estabelecimentos que recebem o 
lei te e seus derivados para beneficiamento 
industrializaçiio ; 

4 -- nos estabelecimentos que 
cado para distribuição ou industrialização ;  

5 - - nos estabelecimentos que  recebem 
distribuem para consumo público animais 
siderados de caç,a ; 

6 nos estabelecimentos que produzem 

FELCTIANO JULHO; AGOSTO - 1952 Pág. 27 

recebem mel e cêra de abelhas, para benefi� 
ciamento e distribuição ;  

7 - - nos estabelecimentos que produzem 

recebém ovos, para distribuição em natureza 
ou pal'.1 industrialização ; 

8 - nos estabelecimentos localizados nos 
centros de consumo que recebem, beneficiam, 
industrializam e distribuem, no todo ou em 
parte, matérias primas e produtos de origem 
animal . procedentes de outros Estados, direta
mente de estabelecimenros registrados ou rela
cionados ou de propriedades rurais : 

9 - nos portos marítimos e fluviais e nos 
postos de fronteira . 

Art. 6 .° - A concessão de inspeção pela 
D.I .P.O.A. , isenta o estabelecimento de qual
quer outra fiscalização industrial ou sanitária 
federal, estadual ou municipal . 
. Art. 7 .° - Os produtos de origem animal, 
fabricados em estabelecimentos sujeitos a ins
peção da D.I .P.O.A.  ficam desobrigados de 
análises ou aprovações prévias a que estiverem 
sujeitos por fôrça de legislação federaL esta
dual ou municipal .  

Parágrafo único - Na rolutagem dêsses 
produtos ficam dispensadas tôdas as exigên
cias relativas a indicações de análises ou apro
vações prévias. 

A rt. 8 .° - Entende- se por estabelecimento 
de produtos de origem animal. para efeito do 
presente Regulamento, qualquer instalação ou 
local nos quais são abatidos ou industrializa
dos animais produtores de ca�nes, bem como 
onde são recebidos, manipulados, elaborados, 

preparados, conservados, anna
depositados, acondicionados, embala

e rotulados com finalidade industrial ou 
a carne e seus derivados, a caça e 

derivados, o pescado e seus derivados, o 
e seus derivados, o ovo e seus derivados, 

e a cêra de abelhas e seus derivados 
utilizados em sua industrialização .  

9 .° - A inspeção da D.I .P .O.A . .  s e  
às  casas a tacadistas e varejistas, em ca

supletivo, s em prejuizo da fiscalização 
local . e terá por objetivo : 

reinspecionar produtos de origem ani
destinados aos comércios interestadual ou 

existem produtos de ori-

gem animal procedentes de outros Estados ou 
Territórios, que não foram inspecionados nos 
postos de origem ou,  quando o tenham sido, 
infrinjam dispositivos dêste Regulamento. 

Art. 1 0  - - O presente Regulamento . e atos 
complementares, que venham a ser bai:x:ados, 
serão executados em todo o território nacio
nal, podendo os Estados, os Territórios e o 
Distrito Federal expedir legislação própria, 
desde que não colida com esta regulamentação_ 

Padgrafo ünico - A inspeção industrial e 
sanitária em estabelecimentos de produtos de 
origem animal. que fazem comércio munici
pal ou inter-municipal . se regerá pelo presen 
t e  Regulamento, desde que  os Estados, Ter
ritórios ou Municípios n50 disponham de l e 
gislação própria . 

A rf. 1 1  - A Inspeção Federal será insta
lada em caráter permanente ou periódico. 

Parágrafo único - Terão inspeção federal 
permanente : 

1 - os estabelecimentos de carnes e deri
vados que abatem e industrializam as dife
rentes espécies de açougue e de - caça ; 

2 - os estabelecimentos onde são prepara
dos produtos gordurosos ; 

3 - os estabelecimentos que recebem e be
neficiam leite e o destinem, no todo ou em 
parte, ao consumo público ; 

4 - Os estabeleci mentos que recebem, a rma
zenam e distribuem o pescado ; 

5 - os estabelecimentos que recebem c dis
tribuem ovos ; 

6 - os estabeiecimentos que recebem car
nes em natureza de estabelecimentos situados 
em outros Estados. 

Art. 1 2  - - A inspeção industrial e sanitá
ria de produtos de origem animal. a cargo da 
D . I .P .O.A . ..  abrange : 

1 -- a higiene geral dos estabelecimentos 
registrados ou relacionados. 

2 - a captação, canaliz2ção,  depósito, tra
tamento e distribuição da água de abasteci 
mento bem como a captação, distribuição e es
coamento das âguas residuais ; 

3 - o funcionamento dos estabelecimentos ; 
4 - o eXame " ante e post-mortem" dos 

animais de açougue ; 
5 - as fases de recebimento. elaboração, 

manipulação, preparo, acondicionamento, con-
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servação, transporte e depósito, de todos os 
produtos e sub-produtos de origem animal e 
suas matérias primas, adicionadas ou não de 
vegetais ; 

6 - a embalagem e rotulagem de produtos 
e subprodutos ; 

7 a classificação de produtos e subpro-
dutos, - de acôrdo com os tipos e padrões pre
vistos nêste Regulamento ou fórmulas ' apro
vadas : 

8 - os exames tecnológicos, microbiológi
cos, histológicos e químicos das matérias' pri
mas e produtos, quando fôr o caso ; 

9 - os produtos e subprodutos existentes 
nos mercados de consumo, para efeito de ve
rificação do cumprimento de medidas estabe
lecidas no presente Regulamento ; 

1 0  as ' matérias primas nas fontes pro-
dutoras e intermedi :írias bem - como em trân
sito nos portos marítimos e fluviais e nos pos
tos de fronteira ; 

1 1  - os meios de transporte de animais 
vivos e produtos derivados e suas matérias 
primas, destinados à alimentação humana . 

Art. 1 3  - Só podem real izar comércio in
ternacional os estabelecimentos que funcionam 
sob inspeção federal permanente . 

Art. 1 4  - Nos estabelecimentos de carnes 
e derivados sob inspeção da D. I .P .O.A. ,  a en
trada de matérias primas procedentes de ou
tros sob fiscalização estadual ou municipal , só 
é permitida, a juizo da mesma Divisão .  

Art .  1 5  - O s  setabelecimentos registrados; 
que preparam subprodutos não destinados à 
al imentação humana, só podem receber maté
rias primas de locais não fiscalizados quando 
acompanhados de certificados sanitários da 
Divisão de Defesa Sanitária Animal da região.  

Art. 1 6  - Os servidores incumbidos da 
execução do presente Regulamento terão car
teira de identidade pessoal e funcional fome:" 
cida pela D.I .P .O . A .  ou pela D .D.S .A . ,  da 
q'u31 constarão, além da ' denominação do ór
gão, o número

' 
de ordem, nome, fotografia, 

impressão digital, cargo e data de expedição;  
Parág'rafo único - Os servidores a que se 

refere o presente artigo, no exercício de suas 
funções, ficam obrigados a exibir a carteirá 
filncional, quando convidados a se identifica 
rem. 

Arf. 1 7  - Por -"carne de açougue" enten
dem-se as massas musculares maturadas e de
mais tecidos . que as acompanham, incluindo ou 

'não - a base óssea correspondente, -procedentes 
de animais abatidos sob inspeção veterinária ;  

§ 1 .° Quàndo destinada à - .  elaboração  de 
conservas em geral , por " ca rne" (matéria pri
ma) devem-se entender as massas musculares, 
despojadas da gOJ:dura, aponevroses, vasos; 
gângl ios, tendões e ossos. 

- § 2 .° -- Consideram-se " iniúdos"  os ór.:. 
gãos e v ísceras dos ànimais de açougue. usados 
na alimentação humaná (miolos, l íngua , cora
ção, fígado, rins, rumen, retículo) , além dos 
mocotós e rabada .  

Art .  1 8  - O animal abatido, farmádo das 
massas musculares e ossos, desprovido- da ca
beça, mocotós, cáuda; couro, ó"rgãos e víscúas 
torácicas - e - abdominais, -tecnicamente- prepara
do, constitu i  a "carcaçá" . 

§ 1 .0 Nos suínos a " carcaça" pode ou 
não incluir o couro, cabeça e pés. 

§ 2 .° -- A " carcaca " dividida -ao longo da
coluna vertebral dá as " meias carcaças" que i 
subdivididos por um corte entre as duas cos
telas. variável segundo hábitos regionais, dão 
os " quartos " anteriores ou dianteiros e posteJ 
riores ou trazeiros . 

§ 3 .° - Quando as carcaças, meias carca
ças ou quartos se destinam ao comércio inter" 
nacional , podem ser atendidas as exigências dCl' 
país importador. 

Art. 1 9  A simples designação "produ2' 
to" . " subproduto" . " mercadoria" ou g�ne-
ro" significa, para efeito do presente Regula{ 
mento que se trata de "produto de 
animal ou suas matérias primas " . 

TÍTULO II 

Classificação dos  estabelecimentos 

Art. 2 0  - A classificação dos 
mentos de produtos de origem animal 

1 os de carnes e derivados ; 
2 -- os 
3 -. os 
4 os 
5 - os 

rivados ; 

de 
de 
de 
de 

leite e derivados ; 
pescado e derivados ; 
ovos e derivados ; 
mel e cêra de abelhas e 
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P AR A  A S  G R A N D E S  IN D O S TR IA S  
- COALH O EM PÓ -

Marca AZUL (forte) 
Marca VERM ELHO (extra forte) 

E USO CA SEIRO 

Coalho em pastilhas 
O (concentrado 

"K" (extra concentrado) 

Tembém LíQUIDO 
em V I DROS de 850 C. C. 

e l A. F A B I O  B A S T O S  
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

(" 
Rua Teófíla Otoni, 81 - R IO DE JANEIRO 

Rua Florêncio de Abreu, 828 - do PAULO 

Rua Tupinambás, 364 - BELO H ORIZOtHE 

Av. Júlio - de Castilho, 30 - PORTO ALEGRE 

CIA. DIA S  C ARD SO S. A. 
SECCÃO GRÁFICA SECCÃO DE MÚSICA 

G r a n d e  E s ta b e l e c i m e n t o 
Gráfico - Dispõe de óti ma 
e bem aparel hada ofic i na 
gráfica para a execução 
perfeita de todo e qual -
quer tra balho concer
n e n t e  ao r a m o . -
F á b r i c a  d e  l i v r o s  
comerciais ,  para coope
rati vas d e  l a c t i c í n i o s. 
L ivros em branco e i m 
pressos para contab i l idade; 
modelos ofic iais em geral , 

d e  gra n d e  v u l t o .  

H A LFELD, 3 4 2  

a 45 - Fone 3505 

D f  i C i n a espec ia l izada para 
fabr ico e reforma de i nstru

mentos de m ús ica - S or
t i m ento var iado de m éto

dos e a c c e s s ó r i o s -
Harmôn icas de bôca e 

de fo le ,  art igos de La  
Acordeões nac ionais 

e extrangei ros - Vio
l ões - V i o l i n os - Banjos 
Clar inete - Req u i nta -

F lauta - Flauti m - Pistão 
- S axofone - Contrabai xo e 

o utros i ntrumentos de m ús i ca 

..J U I Z  D E  F O R A  

E s t a d o  d e  M i n a s 
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UTOS FABRIC DOS NA 
F.E.L.C.T. 

LABORA TÓRIO 

se 

Solução Dornic , solução de soda décimo normal , solução de lenolllaleina a 2 solução décimo oormol de nitrato_ de prato , solução de nitrato de prato , so lução de blcromalo de pola'sslo a 5% J Cullura de P.roqueforl em pó, Fermen lO
, 

{óctico selecionado lÍquido, C�rante líquido para queijos � Cu/fura de 'tbghurlfl qU/doJ, Grão de Keft/r, Fermento selecionado para queiJo Suisso . 

f)UEIJOS 
Minas� /X1dronisado. 
TIPOS : Cavalo, CobOcó. Cheddar, Duplo Creme. Emmefl/aler. GOuda . lunch , Pralo . Parmezão, Pasleurizado , Prov% ne , Reno -Edam , Roque/orl, Su/sso , Suísso , RequeÍjõo Minelro , Requeijão Cri% , Ricota 

MAN.TEIGA Extra e de primeira. 
,CASEIN.4 . Por diversos processos. 
{}j[jgjr os l2edidos q 
Fabrica Escola de Lacticínios 

Rúa Tenente Freilas % .. 
'Juiz de Fora , 

Candido lostes . 

Cx. Postal 183,. 

BRASIL Minas Gerais . 

Estabelecimento Gráfico CIA. DIAS CARDOSO S. A. _ Juiz de Fora (264RU) 
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