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Problemas de Leite de Consumo: 
Esterilização 

J. J. Carneiro Filho 
D. M. V. 

Em . artigos anteriores sôbre o problema 
do leite de consumo, examinamos os vários 
processos de seu tratamento. Insistimos na 
questão do melhoramento do gado leiteiro, 
nos problemas ,de alimentação,\ na luta con
tra as doenças infecciosas e nt\1 higiene na 
fonte de produção. . 

Estudamos mais longamente os vários mé
todos de pasteurização e concluimos pela 
sua absoluta eficácia, desde que obedecidas 
as normas técnicas já bem definidas. 

Assinalamos ainda que, além da pasteuri
zação, há um método de tratamento do 'Iei
te capaz de dar plena satisfação, trazendo 
a vantagem de co.nservá-Io por período bem 
mais longo, à temperatura ambiente sem 
necessidade portanto, de conservá-lo a bai
xa temperatura. Este processo é a esteriliza
ção que representa, teórica mente, o ideal 
sempre difícil de ser alcançado. . 

Acontece porém, que os métodos de es
terilização até agora adotados exigem, pa
ra engarrafamento asséptico, uma segunda 
esterilização e trazem modificações mais ou 
menos acénhiadas do gôsto e da coloração 
do leite. A coloracão mais ou menos escura 
que o leite esterilÍzado apresenta é funcão 
da temperatura e do tempo de aquecim'en
to. Com referência ao sabor, se a cara me
lização não é desagradável, o mesmo não 
se pode dizer do' gôslo de cozido ou quei
mado. Hoje� no entant.o os autores que es
tudaram o problema, são acordes em consi-

derar que êsses inconvenierites podem ser 
removidos pelo aquecimento o alta tempe
ratura, mas de curla duração. . 

Breil (1) examinando relatórios especiali
zados sôbre o tratamento do leite afirma 
de. acôrdo com documentações experimen� 
taiS, que os tratamentos rápidos (UA n ·não 
al!e:am as características do produto, con
trana�e�te ao que a�,?ntece com os proces-

. sos classlcos de estenllzacão. O mesmo au
tor conclue que as melhóres condicões são 

. realizadas pelo tratamento em fluxo contí
nuo e que as técnicas de aquecimento ime
diato, em que o vapor e o leite entram di
retamente em contato, são -<lS únicas que 
podem ser ultra-rápidas. 

Pien (2) aS,sinala q�e o problema da, este
rilização do leite é bem diferente da este
rilização de outra� conservas alimentares. 
Baseando-se em trabalhds de vários pesqui
sadores, o autor já insistia em 1957, que à 
condição imperativa comum de obter um 
produto estéril, se juntava no caso do leite 
a necessidade absoluta de realizar a es-' 
terilização em tempo tão curto quanto posí
vel para evitar, ou reduzir ao máximo, as 
alterações de côr, sabor e propriedades nu
tritivas, que prejudicam o valor comercial. 

O tema foi igualmente discutido, em 1956, 
em uma reunião da Organizacão de Ali
mentos e Agricultura das NaçÕes Unidas, 
(FAO) realizada em Roma. (3) E os grandes 
especialistas concluiram que a esterilização 
por injeção de vapor desperta grande in
terêsse e permite obter leite estéril, conser
vando gôsto e côr bem aproximados do 
produto pasteurizado. Mas, a embalagem 
·asséptica, assinalavam, estava ainda em ex-
perimentação. -

Em Londres, no XV Congresso Internacio
nal de Lacticínios, realizado em 1959, nova
mente o problema é longamente examina
do e Mac Walter (4) como relator, conclue 
que os progressos registrados no sentido de 
se alcançar um leite biologicamente estável 
e de gôsto satisfatório são do domínio da 
esterilização contínua, pelo Iratamento a 
temperatura muito elevada, seguida do en
�arrafamento sem recontaminação. 

Os processos contínuos do tipo uperiza
ção, sem segunda esterilização, deviam as-

I 
I 
! 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 4 JANEIR9-FEVEREIRO Ex-Felctiano 

sim representar, sem dúvida, a solução do 
futuro. Mas êles encontravam sério obstácu
lo no engarrafamento asséptico e a solu
cão desta dificuldade devia a'inda ser es
perada. 

Para solucionar afinal, as dificuldades en
contradas na esterilização da ,embalagem 
ou do acondicionamento asséptico, as pes
quisas se orientaram em duas direções: 
acondicionamento em vidro, ou embalagem 
em cartão. O empnêgo do vidro não atingiu 
a fase industrial, enquanto a embalagem em 
cartão parece afinal, ter dado solução sa
tisfatória. 

Na Suíça a Alpura S.A. ' rt'isolveuQo pro
blema do acondicionamento asséptico do 
leite esterilizado em fluxo contínuo, a alta 
temperatura e por tempo curto, pela uperi
zação, utilizando o cartão especial do tipo 
Tetra Pak. ' 

A técnica de' uperização, já bem conheci
da em lacticínios, surgiu' como resultado de 
um trabalho de colaboracão realizado pela 
Alpura S.A. de Berna cóm. a Casa Sulzer 
Frêres S.A. de Wintenthur, na Suíça. Esta 
última adquiriu reputação universal na co�s
trução de máquinas a vapor, motores DIe
sel, máquinas de alta temperatura, bombas 
e máquinas frigoríficas. 

O leite para esteril ização é tratado em 
um aparelho de ultra alta temperatura, 
(UAT) sob o princípio da uJerizaçã.o. H;;r
mier e Moquot (5) da Estaçao de MIcrobIO
logia e Pesquisas Leiteiras de Jouy-en-Josas, 
na França, assim descrevem a operação: 
"Antes da esterilização própria mente dita, 
o leite é aquecido a 78°Cj no tubo de upe
rização a temperatura é elevada a 148°C 
por injeção de vapor no leite mantido a es
ta temperatura 2,4 segundos, e depois pul
verizado em uma caixa mantida no vácuo, 
no interior da qual o leite perde a água 
condensada no momento da esterilização e 
sua temperatura vem a 80°C. A quantidade 
de água evaporada é função da diferença 
de temperatura (78 e 80°) que deve ser man
tida constante. Enfim o leite é homogeniza
do e resfriado a 12°C para acondicionamen
to nos cartões Tetra Pak. A esterilização do 
cartão se opera na parte superior da má
quina Tetra Pak modificada. A parede do 
cilindro formado pelo cartão passa entre 
dois cilindros concêntricos, o externo em 
metal e o interno em quartzo. O tubo de 
q\Jartzo é aquecido por resistências elé�ri
cas repartidas ao longo de sua parede In
terna, de modo que a temperatura do ar si
tuado entre o cilindro de metal e o de quar-

tzo atinge 400 a 500°C, esterilizando o car
tão por uma atmosfera de ar quente. A em
balagem é feita na parte ,inferior da má
quina, segundo o mesmo princípio da Tetra 
Pak ordinária. O leite chega por um tubo si
tuado no eixo do tubo de quartzo, protegi
do das resistências elétricas por uma bai
nha isolante, e é despejado na parte infe
rior do cilindro formado pelo cartão, abai
xo do tubo :de quartzoj o cilindro cheio de 
leite, é cortado segundo. o método Tetra 
Pak. Com tal dispositivo a parte inferior da 
máquina onde se efetua o enchimento e o 
fechamento é isolada do exterior por uma 
camada de ar quente ao, nível do tubo ,de 
quartzo" . 

Em Konolfingen, na Suíça, realizou-se em 
1961, um ensaio de degustação comparan
do o leite esterilizado e embalado em te
traedros e o leite esterilizado em garra
fasj noventa pessoas presentes classificaram 
o primeiro como nitidamente superior ao se
gundo. Além disto cêrca de 5000 embalagens 
examinadas pelo Laboratório da Alpura 
S.A., em Berna, mostraram que o primeiro 
não sofreu qualquer modificação física e é 
estéril .  

Hermier e Moquot (5) realizaram estudo 
bacteriológico e organoléptico do leite upe
rizado em que examinaram mais de 300, 
amostras. Os resultados do contrôle mos
tram, no con'junlo das amostras, apenas uma 
não esterilizada, o que pôde ser atribuído 
a um defeito assinalado pelos autores nas 
conclusões: 
1) O leite é estéril à saída do aparelho. 
2) A embalagem se realizou assêpticamente. 
3) O fechamento do tetraedro é perfeito. 
4) A parede do tetraedro revelou boa ho

mogenidcide no conjunto das amostras, 
pois apenas em um caso houve um de
feito da camada plástica. 

No que concerne às propriedades orga
nolêpticas os resultados são idênticos aos 
do leite pasteurizado, aparecendo, no en
tanto, no fim de um mês, um ligeiro gôstCl 
de oxidado. 

Como assinalamos, basead9s em traba
lhos de vários autores e de acôrdo com as 
conclusões de Mac Walter, os progressos 
registrados indicavam como solução P9ra 
o futuro a esterilizacão contínua por rápido 
tratamento a temperatura muito elevada. A 
dificuldade encontrada, que era o enga�ra
famento asséptico, parece agora resolvida: 
Não há dúvida que um grande passo fOI 
dado na questão do leite esterilizado. 
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No estado atual da assunto não se po
de, no entanto, concluir que é necessório 
abandonar a pasteurização e a esteriliza
ção clássica para substituí-Ias pela uperiza
ção. E Pien (6) observa ai,nda com razãô, 
que em assunto industrial tão importante 
como o do leite, é preciso ser prudentej as
sinala que as técnicas estão evoluindo e o 
equil íbrio definitivo ainda não aparec;eu. 
Mas, conclue o autor citad() que a atitude 
prudente não importa em recusa absoluta 
das tentativas e das novas técnicas. E neces
sário afinal, guardar contato corri, a evolu
ção inevitável do assunto e acompanhar a 
marcha, do progresso. 

Desde maio de 1961 leite uperizado em
balado em Tetra Pak é vendido em Bernà. 
O tetraedro traz a data e tem no interior 
uma ' camada negra invisível de proteção' à 
luz. 'Segundo a imprensa suíça a garantia 
é de um mês. Informações recentes nos di
zem que em Zurique e Lausanhe estão sen
do instalados aparelhos de uperização com 
embalagem em Tetra Pak. 
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P.c. e seu melhoramento 

Os Americanos chamam, a êsse processo 
de cruzamento, de G rading up. 

Suponhamos a utilização de um touro Ho
landês, puro de origem, em rebanho de va
cas comuns: mestiças não caracterizadas. 
O resultado é o seguinte: 

Puros por cruzamento. ou ,puros por cru-

D r. Ruben Tavare s  de Rezende 
Assistente Técnico �a ACGHMG. 

, za (P.c. ) são os indivíduos resultantes (de
pois de certo número de gerações) da apli
cacão de um processo de absorvência em 
qu� a raça melhorada vai substituindo o ga
do comum. 

1� Gera ção 

1 (touro holandês) + O (vacas comuns) 

2� Gera ção 

1 
1 (touro holandês) + - (vacas meia sangue) 

2 

3� Gera ção 

3 
+ 

1+0 
= 

2 2 

3 
+ 

2 2 

2 2 

3 7 

4 4 

0,500 

3 
= 0,750 

4 

1 (touro holandês) + (vacas três quartos) = = 

2 2 

7 

8 
0,875 

1 (touro .holandês) 

1 (touro holandês) 

4 

4� Geração 

7 
+ (vacas sete oitavos) = 

8 

5� Geração 

15 . + - (vacas quinze dezesseis) 
. 16 

= 

+ 

2 

+ 

2 

7 15 

8 8 15 
= = 0,937 

2 16 

15 31 

16 16 31 
= 0,968 

2 32 
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'6� Geracão 
1 (touro holandês) +. (vacas trinta 'e �m, trinta e dois) 31/32 = 

+ 
31 63 

32 32 63 
= = 

. 0,984 
2 2 64 

7� Geração 
1 (touro holandês) + (vacas sessenta e três, sessenta e quatro) 63/64 = 

(touro holandês) + 

= 

+ 

= 

2 

63 127 

64 

8� 

64 

2 

Geração 

127 

128 

(vacas cento e vinte e sete, cento 

127 255 
1+ -

'128" 128 255 
= = 

2 2 256 

= 0,992 

e vinte e oito) 127/128 

0,996 
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= 

9� Geracão 
1 (touro holandês) + (vacas duzentas e cinquénta e cinco, duzentas e cinquenta e seis) 

. 255/256 

= 

255 
1+-

256 

2 

511 

256 

2 

511 

512 
= 0,998 

10� Geracão 
1 (touro holandês) + (vacas quinhentos e onze, quinhentos e doze) 511 /512 

511 
1+ -

512 

2 

1023 

512 

2 

Pelo que se verifica na 5� geracão o produto tem 0,968 de sangue ou seja' a 1 � fase em que se dá a aproximação da unidade que corresponde ao puro sangue ,de origem. Na 10� geração, todavia, é que se encontra o equilíbrio nas três casas decimais atingindo a 0,999, pràticamente, a unidade referida. A partir desta geração, a absorção da população comum, pela raça melhorada, está em verdade, realizada. 

Evidentemente, a melhoria da produtivida
de foi inequívoca. Melhoria de ordem ge
néticà, patrimonial, que se realizou na prá
tica, tendo em vista o seu condicionamen-

1023 

1024 
= 0,999 

to, aqui, equilibrado face aos fatôres am
bientes. Com efeito, o aumento progressivo 
do grau de sangue, simplesmente, não cor
responde à melhoria. da produtividade. Pa
ra tanto, ·duas condições devem ser toma
das em consideração: a qualidade ·das tou
ros e os elementos que constituem o am
biente. '!:ste é o trabalho cabível. a quem seleciona e a quem toca a responsabilida
.de do aparelhamento em relação ao clima, às instalações, ao manejo e ao trato. Daí a particularidade. dos exemplos. Sobretudo levando em conta a inter-relacão dos fatôres ambientes, a orientação e á capacidade de gerência do criador, o aprimoramento arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Mc Clandish, Gilette e Kildee ( Iowa Agric. Exp. Station BulI. 188-1919), 
em sua experiência, apresentaram os seguintes resultados: 

Touros Vacas comuns Filhas 1/2 sangue Netas 3f.4 

holandeses 
Leite Gordura Leite Gordura Leite Gordura 

puros 
acasalando 3782 176 6839 279 11127 420 

com Ibs. Ibs. Ibs. 
s 

da arte de criar. A produtividade é depen
dente da combinação de determinados fa
tôres genéticos e das influências ocasiona
das pelo meio. São, em verdade, duas fôr
ças diferentes: hereditariedade e meio, 
mas, condicionadas numa resultante co
mum: o indivíduo. 

Hereditariedade é,' tão somente, o con
trôle dos característicos pelos genes. Na 
prática, cuida-se de saber até que ponto 

. o meio pode influir nesse contrôle. A me
dida dêsse contrôle, em contraste com a' 
ação do meio, chama-se: hereditabilidade. 

O coeficiente de hereditabilidade, que 
varia de ° a 1 ou de ° a 10� nos dá a 
idéia numérica de como a hereditariedade 
e o meio se ajustam na ,expressão de de
terminado característico. Para Rognoni, au
tor italiano, a produção de leite tem o coe
ficiente de hereditabilidade de 0,37. Segun
do Pohl, autor alemão, o coeficiente, para 
o tamanho do úbere, é de 0,60; o da pe
lagem do gado holandês, conforme Briquet, 
é de 0,92. 

Um elevado coeficiente de hereditabili
da de indica que, certo característico, é pou
co afetado pelo ação do meio. 

A herança da produção leiteira é, além 
do mais, muito complexa. Não se faz pura 
e naturalmente -pelo emprêgo de tal re
produtor num rebanho. Vem da combina-

Ibs. Ibs. Ibs. 

ção de fatôres de intensidade, que agem 
cumulativamente. São pares fatoriais bási
cos para o aparelho mamário, sistema ner
voso, glândulas de secreção interna, para 
a capacidode de utilização de alimentos, 
etc., etc. 

Daí a necessidade de, em todo plano de 
reprodução, ser imprescindível o levanta
mento genealógico e a análise das produ
çães reg istradas. Cumpre, todavia, através 
do julgamento, ir acompanhando o com
portamento dos indivíduos. Nas classifica
ções para Registro Genealógico e nas Ex
posições vimos odotando um critério de 
julgamento, essencialmente, funcional. Em 
síntese, verifica-se, dentro da classe, tudo 
quanto possa indicar produtividade e, em 
paralelo, a condição física, a expressão 
constitucional, como elementos assegurado
res de uma produção persistente e dura
doura. 
Um trabalho desenvolvido dentro dessa 

linha de coerência em que a funcionabili
dade substitua a estética, em que a proli
ficidade, a persistência produtiva sejam le
vadas em conta nos Registros e nos Contrô
les, nos dá certa tranquilidade na busca dos 
caminhos definitivos. E uma esperança de 
que, vamos chegando às soluções 'mais acer
tadas, ao que mais poderia justificar o nos
so empenho, ao amálgama do autêntico Ho
lando-Brasileiro. 
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DISCURSO DA TÉCNICA DO ETA; SENHORITA 
P AUTllH.A GU Ilv\ARfi�ES 

sôbre o Pl . ano para cnação de um Curso S uperior de Lacticínios. 

Exmo. Sr .. Dr . . Roberto Rezende, 0.0.
' Se

cretário da AgrICultura de Minas Gerais 
Ex�o. Sr. Dr. V.icentino Masini, Mui Di�

no Diretor do Instituto de Lacticínios Când'-
do Tostes, I 

. �I�stres Professôres e Caros Colegas L 
hClnlstas: 

ac-

Antes de dar início ao trabalho que de
veios apresentar, sejam as nossas primeiras 
p, a .avras de saudação ao Exmo. Sr. Secretario de: Agricultura, Dr. Roberto Rezende 
9,{'illa sitO nos honra . v.in.do participar d� 
, . ' emana do Lactlclnlsta". E um privi

legiO para nós e uma grande esperanca tê
lo como Se�retário da Agricultura. Nas' pou
cas oportunidades de contato com V. Excia., 
pudemos observar a sua capacidade em
preendedora, a objetividade e clareza com 
qu� procura equacionar os assuntos de in
teresse de s,u<;' Pasta. Foi V. Excia., ainda 
como Secretario da Saúde, que nos pôs em 
contato com o Sr. Governador Dr M 
Ih- P' 

, . aga-
aes Into, para fazer uma exposicão do 

rrograma de , Lacticínios que pode s�r rea
,,'za.do em Minas Gerais com o plano' da 
AI!ança pa�a o Progresso". Logo que V. 

Excla. assumiu .a S.ecretaria da Agricultura, 
uma de suas prlmelra� providências foi cha
mar-nos a Belo HOrizonte para pô-lo ao 
corre:n�e 90 andamento dos planos e das 
providencias . que deveriam ser tomadas por 
Sua Secretaria. f?aquele encontro, resultou 
o seu <:ompareclmento a esta reunião, o 
�ue .mOls uma. vez vem demonstrar o seu 
Interesse. e: . deixa-nos cheios de confianca 
�as P?sslbllidades de realização de um pro
leto vlsand? ,a.? desenvolvimento do progra
ma de lactlclnlos dêste Instituto. 

Me�s senhores, devemos explicar-lhes o 
9(: e

d.d
o plano de lacticínios do Instituto 

" 
e:n I o Tostes" visando o amparo da 

Aliança para o Progresso". Entretanto, que
remos, esclarecer-lhes porque nos encontra
mos a frente dêsse movimento. 

Como. !é.cnic? �specialista em lactiéínios 
do Escrltorlo Tecnlco de Agricuitura, desen-

v<?lv,:mos u� programa de assistência à industrla brasileira de lacticínios desde E todo do Ceará até o Rio Grande do Sul Os noss�s trabalhos vêm. alcançando result�dos p!:omlssores, !emo� fe!to .efetivas transformaçoes em ':1Ultc?s Industrlas primitivas, nos pontos mais distantes do país; temos orienta�o e construído novas fábricas que nunca terla':1 �e _ materializado não fôra a nossa 
don.trlbulçao . . Entreta�to, êstes resultados po
. er�am. ser OInda mUito mais eficientes se a Indust�la de lacticínios encontrasse técnicos �c:p.acltados para continuar os trabalhos que 
iniCiamos. Com o desenvolvimento de bons 
p�ogra.mas de lacticínios para essa indús
t�la, crlamo� e: necessidade de contratar téc
nicos especlClizados. Muitos industriais des
crentes .das modernas técnicas estão hoje 
conyen,cldos �e ,sua necessidade. Como há carencla de �e7n.lcos e de escolas, na maior 
parte do temtorlo brasileiro, lançamo-nos a 
uma campanha de promocão de bôlsas de 
estudos par? proporcionar' a candidatos dos 
E�tad,? s . o .Ingresso no Instituto de Lacticínlo� Candldo Tostes". Fomos muito bem su
cedidos . nesse trabalho, pois em dois anos 
conseguimos colocar neste Instituto vinte es
tuda.ntes procedentes de vários Estadós do 
B�asil. No entanto, as acomodacões aqui 
nao comportam o ingresso de �aior nú
':1ero de estu;lantes, visto que os nossos bo'l
sls�as, em dOIS anos, apenas, já Ocupam 50% da, vagas. NeceSSita êste Instituto de ur
gente_ e completc? remodelàção de suas ins-
talaçoes e ampliação dos cursos. . 

Ainda um outro motivo levou-nos a em
pen�ar-nos para que êsse trabalho fôsse 
realizado no Instituto "Cândido Tostes" . 

Meus prezados colegas e professôres. Foi 
em homen.c:gem ao nosso saudoso Diretor, 
Dr. Sebastlao de Andrade, cuja vida mode
lar . e exemplo de amor ao trabalho e ao 
Instituto não .podemos esquecer. Desejamos 
lembrar aquI um trecho da introdução à 
nossa palestra nesta Casa, quando regressa
mos dos E.s�ados Unidos, em 1958, e já 'o 
Dr. SebastlCo não mais se encontrava à 
frente dêste Instituto, pois a morte roubara-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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nos sua querida presença: "Só o tempo po
derá nos consolar, mas nós o teremos para 
sempre em nossos corações e, mirados no 
seu grande espírito e exemplo, .Iutaremos p�
la orandeza de nossa Indústr�a de .L?c.Ílcl
nios, trabalhando pela çducaçao lactlclnlsta, 
que foi sempre a razão de ser do nosso 
grande Diretor. " 

Queremos neste momento, fazer um ve
emente apêl6 ao Sr. Secretário da Agricultu-

ra, à Diretoria dêste Instituto, aos professô
res e colegas lacticinistas para que cerrem 
fileiras conosco nesse movimento que tão 
grande benefício poderá . �rc;>porcionar a. o 
Instituto e ao ensino lacÍlclnlsta do Brasil. 
Estamos �eguros ·de que êsse trabalho,. se 
por qua,lquer motivo não puder ser realiza
do aqui, se-Io-á em outro local, !alvez :� 
outro Estado, o que representará Irremedla
vel perda para o nosso Estado de Minas 
Gerais. 

* * * 
11 

Plano para criação do 

Lacticínios do Instituto 

curso superior de 

"Cândido Tostes" 

I - PREÃMBULO 

I:ste projeto obje
'
tivo a.mpliar �s dependê�� cias e reaparelhar o� Instc;>laçoes �o InstI

tuto "Cândido Tostes , a fim de criar co�
.dições que possam satis�a�er às nov?s .exl
gências do preparo prof,ss.lonal de !ecnlcos 
em lacticínios de nível médio e supen�r, ten
do em vista as solicitações e as 'necessidades 
do desenvolvimento da indústria nacio��1 .de 
lacticínios. A produção de leite e .Iactlc�n,os 
é de qualidade inferior, .sendo, aln�a, .InS�
ficiente para o consumo Inter.no. A ,ndu. str!a 
luta contra obstáculos 'quase. Intransponlvels! mas o Brasil vem se organizando e pOSSUI 
uma produção de :Jestaque na Améri�a:. 

A 
produção anual fo!, em 1960, . de 5 bllhoes 
de quilos, dos quais 40% destlnar?m-se ?O 
consumo "in natura" e 60% foram Industna
lizados nos seguintes produtos: 

Queijos 
Manteiga 
Leite em pó 
Leite condensado e 

outros produtos 

65 mil toneladas 
48 mil toneladas 
50 mil toneladas 

20 mil tOflelodas 

Os fatôres que afetam a indústria :Je lac
ticínios, limitando a seu desenvolvimento, 
são vários. Entretanto, merece destaque es
pecial' a falta de técnicos especializados. 

Nos países adiantados! c�ida:se sêriam�,:
te da formacão de proflsslonOls em lact!cl
nios' dá-se áo ensino de lacticínios uma Im
portáncia preponderante. Existem, na Euro
pa, universidades famosas do�?�as de�o
dernos departamentos de. lactllnlOS �ed,ca
dos à pesquisa e à formação de técniCOS de 
nível superior . 

Nos Estados Unidos, tôdas as universida
des ministram cursos superiores de ,Iacticí
nios e uma grande percentagem dedica-se 
a estudos elevados de pesquisas lacticinis
tas; proporcionando aos técnicos cursos pós
graduados, com duração de 2 a 3 anos, que 
lhes fornecem os títulos de Master em Clen
cias e o PhD, isto é, Doutor em Ciências 
Lacticinistas. 

Nesses países o leite e seus derivados re
presentam a ba'se da economia rural. 

Pouca atenção tem merecido dos. 
gover

nos o ensino de lacticínios no Brasil! ex7e
tuando o Instituto Cândido Tostes, pioneiro 
do ensino lacticinista no Brasil que, há mais 
de 20 anos de eficaz e prpveitoso funciona
mento vem preparando técnicos que são 
hoje C;;s maiores respon;áv�is pelo desenvol
vimento da nossa Industna. 

Outras escolas de lacticínios têm-se tenta
do organizar. En�reta.nto, n_enhuma alc?nçou 
os objetivos deselávels e nao foram alem de 
pequenos cursos práticos ?v�lso�, por f�lta 
de planejamento e de profl�slonal. s .capaclta
dos para ministrar u� ensino eflcle0te que 

,satisfizesse as necessidades do meio. 
Algumas dessas escolas se encontram fe

chadas e com equipamentos que .cu�taram 
aos governos estaduais e federOls Impor
tâncias .apreciáveis. Merece ressalva a Es
cola de Lacticínios de Pirassununga, S. Pau
lo, que está funcionando. regularmente, com 
curso técnico de três anos, embora carente 
de professôres especializados. 

A indústria brasilei'ra de lac�icínios p�de
rá vir a ser um dos setores mais expressIvos 
da economia nacional, se lhe fôr dado o 
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apoio necessário. O progresso que essa in- 3) 
dústria vem alcançando, nos últimos <mos,. 

Manter todos os professôres .e técnicos do 
inslituto trabalhando em equipe com 
professôres estrangeiros que deverão ser 
inicialmente, em número de 4, para a� 
seguintes especialidades: 1 para bacte
riologia e química; 1 para tecnologia de 
queijo, manteiga e sorvetes; 1 para tec
nologia de leite em .pó e leite evapora
do e 1 para mecânica. 

nos setores de queijo, manteiga, beneficia
mento de leite e especialmente ·Ieite desidra
tado é animador, pois o Brasil se classifica 
entre os dez países maiores produtores de' 
leite em pó do mundo. Evoluir, aperfeiçoar e 

. projetar' deve ser a meta .dessa importante 
industria, pois grandes reservas estão ainda 
por explorar. Há muito' que realizar no Bra
sil, se olharmos para o' primitivismo em que 
ainda se encontram as fábricas de lacticí-
nios de Santa Catarina,' Paraná, Rio Gran-
de do Sul, Goiás e outros Estados que pOS-' 
suem condições excelentes para a produção 
de leite e oferecem grande oportunidade de 
trabalho para o técnico que muito poderá 
contribuir para melhorar a qualidade dos 
produtos, evitar o desperdício e estimular a 
produção de lacticínios, pois o consumo in· 
terno, num aumento sempre Crescente, está 
a exigir maior volume e melhor qualidade 

O ponto chave para se alcançar a· meta' 
desejada está no preparo de técnicos espe
cializados. Somente através de escolas bem 
equipadas e com corpo de professôres espe 
cializados, bem como pelo maior númer.:l 
de trabalhadores e técnicos com conheci
mentos sempre renovados poder-se-á for-
mar uma mentalidade lacticinista próspera, 
capaz de desenvolver e fazer projetar a in
dústria brasileira de ,Iacticínios, que repre
senta um formidável fator para a economia 
do país e a saúde do povo . 

II  - DESCRiÇÃO: 

O projeto com seus recursos desenvolverá 
os seguintes trabalhos: 
1) Ampliar as acomodações, construindo 

dormitórios para alojar 150 alunos dos 
diversos cursos: avulso, médio e superior. 

2) Reaparelhar e ampliar as instalações da 
fábrica e do laboratório que 'deverão ter 
as seguintes seções equipadas com o ma
terial necessário para o desenvolvimento 
de pesquisas e do. ensino superior: 
a), Seção de Beneficiamento de Leite 
b) Seção de Fabricação de Queijo 
c) Seção de Fabricação·de Manteiga 
d) Seção de Fabricação de Leite em Pó 
e) Seção de Fabricação de Leite Con-

densado e Evaporado 
f) Seção de Fabricação de Sorvetes 
g) Seção de Maquinaria e Mecânica 
h) Laboratório de Química 
i) Laboratório de Bacteriologia 
jJ Granja Modêlo para Producão de 

Leite. . 

4) As eqôipes de professôres brasileiros e 
estrangeiros prepararão o material didá
tico, a fim de atender as necessidades' 
dos cursos superior, médio e avulso. 

111 OBJETIVO.S : 

a) Elevar .. o nível técnico dos professôres, 
possibilitando-lhes os trabalhos de pes
quisa em colaboração com professôres 
estrangeiros e nacionais. Conceder-lhes 
bôlsas de estudos para que possam aper
feiçoar-se em suas especialidades, em 
Universidades estrangeiras. 

b) Criar o Curso Superior de Lacticínios, a 
fim de formar técnicos de nível mais ele
vado, tendo em vista as solicitações e as 
necessidades da evolução indispensável 
de nossas atividades lacticinistas indus
triais. 

c) O curso superior tem, ainda, a finalida
de de preparar professôres para futuras 
escolas técnicas quê deverão ser construí
das em outros Estados, evitando assim 
insucessos como os que foram acima des
critos pela falta de professôres especiali
zados . 

d) Proporcionar a inclusão de estudantes de 
todos os Estados, fornecendo-lhes bôlsas 
de estudos. Entrar em entendimento 'Com 
a ABCAR, SSR e ETA e outras organi
zcçõas para fornecimento de bôlsas .. 

I V - JUSTI FICATiVAS: 

Pode-se justificar a necessidade dêste pro
jeto, tendo em vista que a indústria de lac
ticínios, além de ser um dos fatôres mais 
importantes para a saúde de um povo e 
economia de uma nação, é uma atividade 
atuante na civilizacão e melhoramento do 
padrão de vida das populações rurais. 

Onde quer que se estabeleça uma fábrica 
de lacticínios, há sempre necessidade de 
abrir estradas para obtenção diária do 
leite. A indústria de lacticínios é desbrava
dora, <Jtingindo os mais distantes 'pontos, 
vilas e fazendas, em estradas na maioria 
das vêzes quase sempre intransitáveis, com 
carros de bois, caminhões e até tropas fa-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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zendo a coleta da matéria prima, até en
tão p"ouco explorada por falta de comercia
lização certa e de meios de transporte. O 
caminhão de leite, ou mesmo outros trans
portes mais primitivos, possibilita sempre 
um contato mais frequente dos agricultores 
com as cidades e os centros consumidores. 

O curso superior de lacticínios possibili
tará a formação de profissionais com conhe
cimentos técnicos e científicos que permi
tam rea.\jzar a indispensável evolução que 
a indústria está a exigir. Virá preencher uma 
lacuna há muito existente na carreira do jo
vem que escolheu .esta profissão. O técnico .. 
,em laticínios, em geral, conclui o curso com 
'a idade média de 20 anos e, achando cedo 
para parar, deseja continuar os estudos, a 
fim de ampliar seus conhecimentos e obter 
um título de nível superior, o que é mui
to louvável e natural, pois êsse título lhe 
proporcionará maior cultura e condições 
para obter empregos de melhor remunera
ção e maior oportunidade de progresso. 

!:ste é o caminho que um jovem inteligen
te e idealista procura seguir. Não existindo 
um curso de lacticínios de nível superior, é 
natural que. êles procurem outras carreiras 
como engenharia, medicina, o'dontologia, ve
terinária, etc. Perde, assim, a indúsfria de 
lacticínios os jovens mais brilhantes, o que 
não ocorrerá tanto, quando tiverem oportu
nidade de seguir estudos mais avançados, 
dentro da sua especialidade. 

E comum ver-se técnicos habilitados e que 
se tenham ,destacado em suas atividades 
lacticinistas ansiosos por obter maiores co
nhecimentos e sem uma fonte onde procurá
los. !:sses técnicos poderiam dar uma contri
buicõo de muito maior alcance se lhes fôs
sem. proporcionadas condições, dentro do' 
país, para o seu aperfeiçoamento. Esta é, 
portanto, a maior justificativa para o desen
volvimento de um Instituto de Ladicínios que 
possa proporcionar o ensino ,de alto nível. 

Localizaçõo: Instituto de Lacticínios "Cân
ditos Tostes, Juiz de Fora, MG. 

Razões que justificam a localização do 
projeto no Instituto "Cândido Tostes". 
1 )  Sua larga experiência de 22 anos, no cam

po do ensino técnico lacticinista, tendo 
contribuído para o preparo de 1 .700 pes
soas das quais 250 técnicos 'com o curso 
regular de 2 e 3 anos i 1 .450 com os cur
sos avulsos e de especialização. 

2) A existência de um corpo de professôres 
especializados e experientes. 

3) Suas acomodações e instalações adminis
nistrativas e industriais, apesar de neces
sitarem de modernização, são as melho
res existentes em escolas dêsse gênero. 

4) A sua localizacão no Estado de maior 
produção de léite e derivados, e tradi
cionalmente lacticinista, bem -como numa 
de suas melhores regiões, onde há faci
lidade para aquisiçõo de matéria prima 
e material de trabalho. :�:J!/t.-,,,. ;6'::": '#f' '.' •• �' •••• ' ' •• '6··.··.··.· .•..•..•..•.. ,.�.:.::.:�.:;.: • • •  • • •. •  :-,.: :.:.:.:-:.: :0::0:'.:-:0::.;:0;:0::0;':+:-':-'-::.:-:+;';0: ::+;.:+; : •. ".0 '+: ..•.. : ••..•. : •. :.') 

• Para as grandes Indústrias � 
� ., 

I "'���g ��: ,.,t,) I � Coalho em pastilhas � � D (concentrado) � 
� . "K" (extra concentrado) • � T:b����'t

e
O 

850 C. C. I 
� Cia. fabio Bastos � . � � Comércio e Indústria 

.�.:.; ;o: Rio de Janeiro - S. Pa'ulo - Belo Hori-; zonte - Pôrto AJegre - Juiz de Fora -:- � 
; Curitiba - Pelotas -' Uberlândia - Ri- � 
��:.::.::.:".::.:.:<>:,:.:.:.:,:.::.::.::.: :.: :.::.::.::.::.::.::.::.::.:: •• :":.:.:.:.:::.:.:.:.:.;.:.;.:.:,,,,;,:.; :�:�::,,::::ê::, ,:.. ,::::�: :.��:s::. �: .. ' :.:: .. J 
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I
'·��· �������': 

. �'� . { . {� 
11 Donilac Indústria I! e �� 

C o m é r c i o l t d o. ! 
TUDO PARA A INDúSTRIA DE LEITE 

AS MÁQUINAS MAIS MODERNAs 

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE 

Coalho "GLAD" - Parafina 

Fermento Láctico - Produtos para análise de leite -, Pasteuri
zadores - Resfriadores - Homogenizadores - Máquinas para 
fazer sorvete - Compressores "GRAM" - Engarrafamento 

Batedeiras -Fôrmas para queijo 

DOS FABRICANTES MUNDIALMENTE CONHECIDOS 

L. C. Glad & Co. NS - Dansk Voksfabrik 

Paasch & Larsen, Petersen -' Broedrene Gram 

Robert Hansens Laboratorium Perfora 

Rannie Machine Works - Novo Industri 

Tel.: 32-0692 

Rua Barão de Itapetininga, 221 - 1 ()Q 

Caixa Postal 451 4 

São Paulo - Brasil 
End. Telg.: -DANALAC" 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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BRUCELOSE BOVIN� 

Dr. Vitório Côdo 
Médico veterinário 

Temos conhecimento da inc!dência .d

? 

brucelose em Juiz de Fora . e cidades VIZI
nhas, pelo trabalho que vimos. efetuando, 
desde 1 955, neste setor. 

Os dados al;>aixo foram obtidos em 97 

fazendas, onde ,colhemos amostras de san
gue, procedendo à prov.a 

.d«: h.omo . s

o�o 

aglutinacão rápida. A Inc!dencla . fOI ae 
2,3%, cómputando-se J!1atenal colhido em 
1 2  muniCípios, tendo Sido testados um to_O 
tal de 3.606 animais. . . 

O exames foram feitos no Laboratono 

da �.I.P.O.A., do Ministério da Agricultura 

em Juiz de Fora. . . 
Todos os dados referem-�e a bOVinOS des

tinados à produção de leite. 

QUADRO I 

de fazendas por muniCípio, submetidas 
Número de 1 955 a 1 962 

ao exame de brucelose (bovinos), 

\N;m,,: Total de I 
de fazendas animais Positivos % 

MuniCípios examinados 

I 
41 1.603 1 7  1 ,0 

Juiz de Fora 
1 ,7 

21 781 1 4  
Ubá 

0,8 
1 4  235 2 

Matias Barbosa 

São João Nepomuceno 6 228 26 1 1 ,4 

4 1 73 1 0,5 
Rio Nôvo 

1 1 ,5 
3 1 90 22 

Tabuleiro 

Bicas '2 57 3 5,2 

68 - -
Sant'Ana do Deserto 2 

1 47 - -
Barbacena 1 

72 - -
Miraí 1 

38 - -
Santos Dumont 1 

1 4  - -
1 Pequerí 

\ I , 97 3.606 85 2,3 
TOT AL 
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Considero ponderável, para fins estatísti
cos, consignar aqui, 'terem sido os bovinos 
examinados, de propriedade de criadores 
mais adiantaçlos. 

BRUCELOSE NO HOMEM 

Não conhecemos exatamente a incidên
cia de brucelose no homem, devido à fal
ta ·de dados estatísticos. 
. E provável' que o meio rural seja mais 
afetado pela doença, pelo seu contato cons
tante com os animais. Porém, isto não ex
clue a população citadina, que faz uso do 
leite crú, queijos, manteiga e carne bo
vina. 
RESULTADO DE CAMPANHA CONTRA A 

l!RUCELOSE 

Temos dúvida da eficiência em se fazer 
uma' campanha sanitária nas fazendas, no 
sentido de diagnosticar a brucelose, pois 
o que se verifica no nosso meio' é a difu
são dessa doença, quando exames são fei
tos isolaçlamente. E comum o criador, ao 
saber do resultado positivo ·de um bovino 
de sua propriedade, vendê-lo a outro cria
dor, com rebanho indene a esta moléstia. 

Usar marca a fogo .nos reagentes positi
vos, medida preconizada pelo Ministério 
da Agricultura, não tem dado resultado 
prático. Vimos observando proprietário de 

• animais reagentes, com exames feitos por 
veterinário sanitarista, serem marcados a 
fogo e em seguida, sôbre esta marca ofi
ciai, ser colocada outra, inutilizando-a . 

Sugerimos marcar os animais reagentes, 
ao invés da marcação a fogo, o corte de 
uma fração da ponta de uma das orelhas, 
sempre do mesmo lado. 

A BRUCELOSE EM OUTRAS ESPéCIES 
ANIMAIS 

Urge tomar sérias medidas para debelar 
essa doença. A incidência ·da moléstia não 
se verifica somente na €spécie bovina. T am
bém os búfalos estão sujeitos à infecção, 
fato verificado por Hipólito (Arquivo da 
Escola de Veterinária Vol. XII - 1 959). 

Na espécie suína a doença não foi ain
da bem observada. Criadores não se inte
ressam pelo exame de brucelose de seu re
banho, o que ocorre na zona de Juiz de 
Fora. Há referência de autores sôbre a dis
seminação dessa doença pelo Brasil, che
gando, em alguns Estados, a 20% (Pacheco 
& Mello, 1 955). Em Minas Gerais particular
mente, já foi observada a doença em suí
nos, na elevada percentagem de 43,7% e 
em criações isoladas foi encontrado até 
89% (Hipólito, 1 951 ) .  

·A BRUCELOSE E A 
IMPORTAÇÃO DE GADO 

O problema da brucelose, dia a dia tor
na-se mais grave. Fazer plano de erradica
ção da doença, nas condições atuais, é uto
pia, de vez que ainda não houve, em nosso 
país, quem quizesse encarar devidamente o 
problema. O Govêrno jamais pensou em fa-, 
zê-Io. Parece mesmo que nossos dirigentes 
tudo. fazem para ignorar tão sério proble
ma., Num país como o nosso, de pecuária 
tão valorizada, em que os criadores pro
curam isoladamente importar reprodutores 
de preço considerável, êsses animais pas
sam, às vêzes, através da alfândega, sem 
nenhum contrôle sanitário. 
-A- criação' de um quarentenário pelo Mi
nistério da Agricultura, destinado a disci
plinar as importaçães e exportações de ani
mais, cujo projeto chegou ci ser considera
do pelo Govêrno do quinquênio anterior, 
que seria localizado na Ilha Anchieta do 
litoral do Estado de São Paulo, essa estru
tura de inestimável valor, foi arquivada "per 
fas et nefas". 

Por interêsse exclusivo do importador, o 
bovino recém importado é levado à premu
niçãO, porque caso contrário, êle não sobre
viverá. Outras medidas de caráter importan
te não são levadas em conta, tais como exa
me clínico, ginecolágico, contrôle ·de vermi
noses e outros. Não se justifica, atualmente 
pelo menos, em que a ciência atingiu eleva
do grau de adiantamento, deixar à revelia 
tão magno problema. E possível argumentar
se da falta de técnicos capazes, fato incon
testàvelmente em consequência ainda do 
próprio Govêrno que não oferece absoluta
mente estímulo algum aos profissionais, re
legados sempre a planos inferiores; parece 
que há um "complot" contra a formação 
de veterinários. 

DADOS ESTATlSTICOS 

Levando-se em consideração que cada' 
técnico poderia controlar no máximo 1 0.000 
cabeças, 'para se arquitetar um plano de 
combate à brucelose, seria necessário o con
curso de elevado número de técnicos, uma 
vez que só em Minas Gerais o rebanho é 
calculado em 1 5.597.000 cabeças, no valor 
de Cr$ 49.951 .000,00. 'Em todo o território 
nacional, há 71 .420.000 de cabeças, com o 
valor estimado em Cr$ 232.326.775,00. 

A pecuária de leite possue um efetivo, 
no Brasil de 6.000.000 de vacas, colocando
se o Brasil em 69 lugar entre as maiores re
banhos leiteiros do mundo. Em produção 
de leite, no entanto, a sua posição é a de 
1 59. No ramo da indústria de leite desi-
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dratado alcança o 79 lugar entr-e os demais 
produtores (S.E.P. - MA). 

No Brasil, o Estado de Minas ocupa o 19 
lugar na produção leiteira. Produziu, em 
1958, 1.506.638.000 litros de leite (C.N.P.L.). 

desajustes psíquicos, capazes de provoca
rem conflitos, cujas soluções se fazem por 

mecanismos neuróticos. 
De i:mo para ano, a produção de leite au-

TRANSMISSAO DA BRUCELOSE 
AO HOMEM 

, Os planos até agora elaborados, para a 
erradicação da zoonóse não surtiram ne
nhum efeito positivo. Os estabelecimentos 
oficiais ou oficiosos, que deviam exigir, pa
ra qualquer operação que entrasse "bovino" 1 

o atestado de brucelose, não o fazem. Oli 
serviços de fomento em geral ,são impotentes 
para fazê-lo também. Dêsse modo, a 'bru
celose, ,de elevada incidência nos rebanhos, 
dia a dia aumenta a sua ameaça para o ho
mem, pois que um animal doente elimina 
com frequência e abundância as brucelas, 
para o meio ambiente, com o abôrto, leite, 
fezes, urina, exudbtos e transudatos. A bac
téria infectante é resistente ao meio ambi
ente, principalmente se fôr sombrio e úmi
.tio como o são os estábulos e as pocilgas. 

menta €onsideràvelmente. A indústria de lac

ticínios, consequentemente, se desenvolve, 

Os bovinos criados para a produção de lei

te tornando-se mais numerosos, maior peri

go vem acarretar à disseminação da bru-
'celose que ainda mais se agrava, com a 
tendência de aumento da pr.odu'ção de suí
nos destinados ao fornecimento de carne 
para consumo, com 'a criação de rocas es-
pecializadas para tal mister. ' . 

RELAÇAO ENTRE BRUCELOSE, ZOOTECNIA 
E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

!: conhecida a grande capacidade infectan-
te do germe, que penetra no homem até pe-
la via cutânea íntegra i pela via oral por 
intermédio do leite e manteiga onde ela 
permanece viva e infectante de 50 a 60 dias, 
segundo Klimmer, Lami e outros. 

Na carne, a coagulação superficial da 
proteína pelo calor forma uma camada má 
condutora impedindo que no seu interior 
atinja a temperatura necessária à destrui
ção das brucelas. Quando lanço,das ao ex
terior, ao secar o material que as contém, 
o vento levanta-as pairando no ar como ae
rossois, infectando o homem pela via nasal 
(Pacheco da Veiga, 1958). 

Estamos diante de um problema que re
quer medida de saneamento. !: imprescindí
vel chamar a atenção de nossos dirigentes 
do perigo para a nação ,do 'que poderá 
acarretar a brucelose, não sàmente no cam
po econômico, mas principalmente ,para os 
nGSSOS patrícios, mal que tende a agravar 
com o correr do tempo. E inconcebível per
manecer-se passivamente diante de tão 
magno problema. Longe de nós, racionais, 
mergulharmos a cabeça na areia, como 
avestruz. 

No momento, que tanto se fala em re-
forma agrária, proteção ao trabalhador ru
ral, racionalização, 'enfim· da exploração 
agrícola, o combate à brucelose deveria ser 
medida preconizQda como condição básica, 
primordial. !: sabido o acometimento, no 
homem, de frustações sociais, interessando 
as suas condições econômi'cas, afetividade, 
etc., todos êsses fatôres desencadeantes ,de 

Estimamos em bilhões ,de cruzeiros o valor 
dos prejuízos causados todos .os anos, por 
enfermidades que atacam o nossa pecuária, 
reduzindo o trabalho de criadores. De quan
tos bilhões se trata em verdade, não o sa
bemos, pois, infelizmente, não existem da
dos publicados nesse sentido. 

!: um trabalho perfeitamente exequível e 

de grande utilidade, pois viria, o resultado 
do levantamento reclamado, 'contribuir parq 
a formação' de uma mentalidade zootécni
co e zoosanitária, pouco conhecidas ainda 
,dos nossos pecuaristas. Influências rotineiras 
em nosso meio rural e peculiaridades histó
ricas, concorrem para êsse. de�interêsse. A 
exploração da pecuária pertence, sem dúvi-· 
da, às atividades mais antigas da humani
dade e o criador, embora tenha procurado 
defender, desde tempos rem'otos, 

os seus 

animais contra as doenças e melhorá-los 
nem sempre acompanhou o desenvolvimento 
e o progresso alcançado no setor zootécnico 
e zoosanitário' nos últimos decênios. E os 
efeitos nocivos dessa falta se fazem sentir 
em todos os setores da criação. 

Devemos envidar todos os esforços no sen
tido de evitar ser qualifico,do de MjõgO· a 
exploração pecuária. !: preciso planificar o 
trabalho zootécnico a fim de se evitar cria
ção heteroHênea, sem tipo, .nem qualidade, 
devido à falta de bases técnicas, a falta 
mínima de conhecimento para que a emprê
sa se corôe de êxito. Um fator que concorre 
para o fracasso de sempre é o referente a 
moléstia. O criador sem preparo, sem ori
entação, sem meios, possuído apenas do 
desejo e da ansiedade de acertar no "jõ-
90", arrisca às vêzes grande soma de di
nheiro. Deve o criador colocar sua acuida
de e seus conhecimentos em relação à ex
ploração da pecuária, praticando normas 
técnicas determinadas para a criação, co
nhecer os principais sintomas das enfermi
dades mais comuns à região, conhecer as 

QUADRO I I  

INCIDENCIA DA BRUCELOSE EM BOVINOS 

TITULO AGLUTINANTE 

CIDADE ' ANO SEXO 
NEGA

TIVO 
TOTAL % 

Juiz de 
Fora 

Ubá 

M. Barbosa 

S. J. Ne,
pomuceno 

1 :25 1 :50 1 :100 
ou + 

1955 F 1 - -
82 

1956 F 28 15 6 48 83 -
1956 M _ _ _ 1 97 6,1 

1957 F 11 7 1 -
1958 F 11 2 2 223 243 0,8 - 529 542 1958 M - - -

16 -

1959 F 33 16 -
1959 M 

9 1 388 431 0,2 
1960 F 60 - -

3 3 -

1961 F 5 1 -

59 120 -

5 5 1 1 1962 F 3 3 3 41 56 20,0 ' 
1962 M 1 _ 1 O 2,0 
1958 F 29 '-8 -'1-no-t--:;-;13;-:;7�['--=-1�9�:"'- -1958 M _ _ _ 4 5,1 
���� � 3� 3 3 448 491 6�1 

1960 F -
-

9 18 -
19 F 10 2_1_1 61 74 1,3 
19�j M 

22 5 2 134 r.---;-63-f-
1-

2-
1958 F -

6 -

2 2 .:..-

1959 F _ � 
= 

� 75 22 -
1960 F 2 _ _ 16 17 -
1962 ,F 

_ 
18 -

-19'--'-
5

=-7 -11-;"- ___ +_�_I. -
13 13 -

1��� F "6 "6 \' "6 --1�- --2� 2,2 
1959 M -

-

-

5 5 

1959 F 12 12 1 O 18 52 1,9 
1960 M - -

-
2 2 

-';R.,--�--1 
_

�;';-_II _ 
F 31 11, 10 80 132 

io Nôvo ���� � 
--6- --3- '-----

1
61·

- !1-
-1'-'7-'-1- 1---',�!:;:�-

Tabuleiro -1� 9� 5";'

8-"_-': 

-- -

-

-

2 2 � 

1959 F --1- - - 49 1--5'0-1----
1 959 F 46 34 22 32 134 
1960 M -

-

-

3 3 

16,4 

Bicas 
1960 F -

-

-

1 1 

M - - -,2 2 ���� -� --5- --5- 3 '-4,-,-1--�1";;
7-I--:l=7'"'"'

,6

-
1959 F ,. -

-

1 1 

Santana --:;
1';;

9

�59..-1 -�F ---1-
- 1_-=::-_!-_�3f7 8_�_�39�!_-= =--

1960 M _ -

-

19 20 -_

-

do. Deserto 1960 F 1 - 46 47 I Barbacena 1960 F 20 - - 1 1 

-: -,;: -'[M;'i�ra�í��;�= 1�
1 
:;���=;:=��;=='I

� 
_

_ 
-=_ 2;�_ I _

_

___ �_=
6

���I������,t�� _
1

-;;

1

���'L���
14

����= = 
1960 M 68 70 

S. Dumont 1961 F 2 2 
1961 37 37 I _- ' 

---;r;:-:----;_�.��_L--.!.

M 

-

-

-

1 

Pequerí 1957 F 1 1 
T OTA L 399 150 85 I 

13 14 
2.973 I' 3.606 2,3 
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características dos danos capazes de acar
retar as enfermidades, as maneiras mais efi
cientes de atacar as moléstias e processos 
eficazes de isolamento. 

Os problemas ,das doenças, como proble
ma da própria zootecnia que são, se bem 
expostos, se bem d!fundidos pel?s exte.n.sio
nistas serão resolvIdos com matar factllda
dade.

' Será, com certeza, maneira prática 
e $egura de aumentar e de melhorar a pro
dução, problema que urge ser resolvi.do, de
vido ao crescimento assustador de nossas 
cidades que exige, dê ano 'Para ano, quanti
dade maiores ,de alimentos. Muito se tem 
discutido o incremento da produção, o que 

só será possível com o auxílio da zootec.nia 
e defesa zoos,anitária. Os nossoS rebanhos 
devem ser assistidos zootécnicamente e de
fendidos contra ataque de doenças por me
didas preconizadas desde o nascimento das 
crias, até a saída do animal do rebanho. E 

preciso criar-se uma mentalidade zootécni
ca, ao lado .da zoosanitária, a fim de atinr 
girmos essa meta, o que se conseguirá arra· 
vés do servico de extensão, o único Gapaz 
de promove; a divulgação do desenvolvi
mento e, principalmente, dos resultados dos 
trabalhos de pesquisa e experimentação fei
tos nas instituições científicas. 

I n  d ú s t r i  a s R e un i  d a s  f a i u n d e s' H e t t  o S. ft· 
"Estamparia Juiz de Fora" 

L�tas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinls para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Rua Francisco Valadares, 108 - TelefQnes, 1 790 e 1 1 47 - Caixa Postal, 1 5  

E n e l .  Teleg. "IRFA1�" - J uiz d e  Fora - E Minas 
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OS lEITES DESI DRATADOS 

Dr. F. A. Rogick 
Médico-Veterinário 

D. P� A. - São Paulo 

O. ��g ulamenlo da Inspeção Industrial e 
SaOltarla de Produtos de Origem Animar o 
RIISPOA, d isposição oficial apl icada em to
do o território nadonal define le ite desidra
tado cemo o prod uto resultante da desidra
tação parcial ou total, em condicões ade
quadas, do le ite adicionado ou náo de su
bstâncias permitidas. 

Marco Pala, nas suas andancas pelas ex
tensas regiões da lendária Ásia observou 
no século XIII que os exércitos t6rtaras le
vavam . como suprimento alimentqr de guer
ra o leIte dessecado. O grande líd'er asiático 
Gengis Khan, antes de se lancar a 'uma ex�, 
pedição bélica, tomava as próvidências ne�' 
cessárias para a desidratacão do leite que 
deveria ser levado por seus soldados. No 
entanto, apesar do antigo conhecimento da 
conservação do leite pela eliminacão da 
água, somente no século XIX é qué come
çou �, indústria racional dos leites desidra
tados. 

Assim, a fabricação do leite condensado 
é comparativamente de origem r.ecente. Em 1 796, 0 francês Appert, estudando a conser-" vação dos alimentos pelo calor, teve a idéia 
de preservar o leite, aquecendo diretamente 
ou em banho-mario o produto recém-orde
nhado. Técnicos lacticinistas têm seu nome 
ligado à moderna indústria dos leites desi
dratados, citando-se entre êles Borden, Pa
ge e Meyenberg. 

O LEITE DESIDRATADO EM , NOSSO PA rS 

�o Brasil, foi Nougués, em Araras, o pio- ' 
nelra da deSIdratação do leite. Há cêrca de 
meio sécul,o, .iniciou-se em uma pequena !l 
modesta fabrica em Araras, a industrializa
ção do leite pela Companhia Nestlé. Esta 
após as experiências de sua fábrica-pilôto: 
lançou-se no mercado, fundando outras fá
bricas : em 1 936 em Barra Mansa, em 1 946 
em Araraquara, em 1 952 em Pôrto Ferreira 
e em 1 958 em Três Corações. O espírito di
nâmico de Ballarin, irmanado com o entu- ' 
siasmo de seus preciosos colaboradores não 
repousa: mais uma instalação em vista,' a de 
Araçatuba, cujo prédio já está em fase avan
çada de construção. 

Existem atualmente no Brasil cêrca de 20 
estabelecimentos industrializadores de leite 
desidratado, 3 no Estado do Rio de Janeiro, 1 no da Guanabara, 8 no Estado de Minas 
Gerais e 2 no Rio Grande do Sul. Outros es
tão, em construção ou em projeto: Gara
nhuns em Pernambuco; Aracatuba no Esta
do de S. Paulo; Barbacena,· Ibiá e Muriaé 
em Minas Gerais. As maiores fábricas são 
as de Pôrto Ferreira e Três Coracões cada 
uma com a capacidade de 320.000 lit�os de 
leite. "in .natura", na recepçã9 diária. O 
Brasil mUito deve a êsses industriais lactici
nistas que criaram e desenvolveram êsse ti
po de comércio em nosso País. Muitos no
mes p,oderiam ser . citados, mas um jamais 
podera ser esqueCido : Jordan, criador da 
"Vigor". Sente-se ainda a espiritualidade 
de seu Ser nas indústrias que instalou e no 
trabalho que criou. 

A in�ústrja do leite em pó, um dos lei
tes deSidratados, em nosso País vem-se de
senvolvendo anualmente de maneira singu
lar, como o mostram êstes dados, referentes 
a mil toneladas de leite em pó. 

1 953 1 954 1 955 1 956 1 957 1 958 1 959 

1 4,0 1 8,7 1 8,6 23,2 26,7 31 ,6 37,4 
A capacidade diária de transformacão 

das fábricas de leite desidratado no Brasil 
é mais ou menos de 2 inilhões de litros de 
leite fresco, isto, é, recebido na plataforma. 
Dados estatísticos apresentados por Soldado 
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à Reunião Latino-Americana de Problemas 
do Leite e Lactidnios, partindo do índice 100 
em 1955, dizem que o leite ut ilizado na fa
bricação de leite em pó cresceu do índice 124,3 em 1956, para 153,5 em 1957 e 170,7 
,em 1958. Quanto ao leite uti,lizado na fa
bricação de leites concentra,dos, evaporados 
e condensados, o índice 100 em 1955 passou 
para 122,2 em 1956 e 123,3 em 1957. Desde 
então houve sensível d iminuição, passando 
para índice 85,1, em 1959. 

O Brasil sempre ,foi um grande importa
dor de leites desidratados até o ano de 1957. 
Em 1959, a produção brasileira do leite em 
pó começou a tomar conta do mercada, cri
ando possibilidades de um grande aumento 
de consu'mo, calculado em quase 34 milhões 
de, quilos anuais. Na opinião dos industria
lizadores do leite em pó, a importação Co- , 
mercial só se deve processar quando possa 
servir de refôrço à oferta do produto nacio
nal, isto é, quando êste não conseguir che
gar ao nível normal. A, não ser' assim, a im
portação será prejudicial à economia do 
P'aís. ' 

TECNOLOGIA DO LEITE DESIDRATADO ;  

CLA SSIFICAÇAO ' SEGUNDO O RIISPOA 

O leite desidratado resulta da retirada 
da água do leite fresco. Produtos da 'CIesi
dratação parcial são: o leite condensado, 
o leite evaporado, o Ileite concentrado e do
ce de leite; o leite em pó e as farinhas lóc
teas são derivados da retirada quase total 
da água do leite fresco. 

Leite condensado é o produto que resulta 
da desidratação parcial do leite fresco, adi
cionado de açúcar. Depois da seleção e PÇl
dronização, o leite é pré-aquecido e recebe, 
já 'no evaporador, a quantidade de açúcar 
necessária à sua conservação adequada; a 
mistura leite-açúcar é condensada, refrigera
da e acondicionada em latas apropriadas. 
Fase de grande importância na fabricação 
de tal lactidnio é a cristalização, a fim de 
evitar os produtos que dão ao paladar e ao 
tato a sensação de se estar diante de partí
culas de areia :  é o chamado produto "are
n oso", um dos defeitos mais comuns do lei te 
condensado. Os padrões são: 28% de ex
trato sêco total do leite e 45% de aq:úcar. 

, Leite evaporado é o resultante da retirada 
parcial da ' água do leite fresco, selecionado 
e padronizado; tal lacticínio, não acucara
do, é enlatado e esterilizado em autóclaves 
especiais. A sua tecnologia, é, até uma cer
ta fase, a mesma que a do leite condensa
do; a diferença principal entre os dois pro
dutos é que o leite condensado leva deter
minada -quantidade ·de açúcar e o evapora
do, não; no primeiro, é o açúcar que impe
de o desenvolvimento de germes, no segun
do, a esterilização destrói a totalidade dos 
germes existentes. O leite evaporado enla
tado é, pois, um produto estéril. 

Leite cóncentrado é o que resulta da de
sidratação parcial do leite fresco, seguida 
da refrigeração. O leite selecionado, padro
nizado, pré-aquecido e condensado é refri
gerado e acondicionado em latões ou outro 
recipiente apropriado. Não é um produto 
estéril. 

Doce de leite é o produto resultante do 
aquecimento da mistura le,ite-açúcar até 
uma concen tração conveniente e uma par
cial caramelização. A porcen tagem de água 
é de 25% no máximo; 'o teor de açúcar é de 45%. 

Leite em pó é o lactidnio resultante da 
desidratação quase total do leite fresco. Este, 
selecionado, padronizado e pré-aquecido, é 
condensado sem a adição de açúcar; de
pois é homogenizado, secado em equipa
mento apropriado e embalado. A quanti
dade de água do leite em pó não deve ser 
superior a 5%, o teor de gordura é de 26% 
para o leite em pó in tegral. Há vários tipos 
de leite em pó : o modificado, o maltado, 
etc. ' 

Farinha ,láctea é o produto da mistura de 
lei te fresco com farinhas de leguminosas e 
de cereais, devidamente pulverizado. 

PADR ÕES BACTERIOLOGICOS DOS 
LEITES DESIDRATADOS : 

O RIISPOA não se refere aos padrões 
' bacteriológicos numéricos do lei te, desidra

tado. Diz sõmente, em seu art. 648, que não 
deve conter germes patogênicos que causem 
a 'deteriorãção do produto nem revelar a 
presença de germes ' coliformes. 
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ATUACÃO DA " 

TÉCN ICA À 
D I POA NA 

I N DÚSTRIA 
ORI ENTACÃO " 

LE llE I RA 

Dr. José Assis Ribe iro 

Médico-Veterinário 

A atuação da DIPOA perante a indústria 
lei teira se faz sentir em decorrência de de
terminações previstas em seu -regimento in
terno, que é parte in tegrante do regimento 
do Departamen to Nacional da Producão 
An imal. 

. 

Tem como principal objetivo a execução 
do , r;�ulamen to da inspeção industrial e 
sa� l ta�la ,de produtos de origem animal, 
CUia flnalidad� é elevar o padrão técnico 
dos es!abeleclmentos industriais, seguido, 
concomltante��n te .da elevação da quali
dade da matena pnma e dos produtos lác
teos. 

A .oIP<?A n_ão se limita a simples medidas 
de flscalizaçao. Sua atuação é mais nobre 
e vai mais além - é orien tadora técnica e 
mesmo, s�pervisora. Seu critério é o de que 
a melhor Inspeção não é indentificar leite e 
lacticínios ruins para os condenar ou inuti
lizar. � mel�or inspeção é a que proporcio
na ?�I�n taçao pa�a a produção de leite e 
lactlClnlOS em maior qUant idade e 'em me
lhor qualidade. 

Nesta base, a atuação da DIPOA se faz 
sentir 'nos seguin tes setores : 
19 -' Produção de leite - Grande é o nú

mero de visi tas de inspeção que técnicos da 
DIPOA fazem a fazendas lei teiras a fim de 
observar condições de ordenha e dar ins
truções sôbre corre cão de falhas porventu
ra existentes. Constántemente no Sul de Mi
nas, mestres rurais correm "linhas" nos ca
minhões leiteiros para contato direto com 
fazendeiros, , re tireiros, carreiros, e tc., disso , 

resultando a indispensável identificacão en
tr� . a produção e a inspeção - efemento 
bas�co pa.ra. execução de uma regulamen
taçao obletlva, dentro da realidade das 
nossas condições. 

Tivesse a DIPOA melhores meios mate
riais de execução, a inspeção às fontes de _ 

produção - capítulo importantíssimo na so
lução dos problemas de qual.idade do leite 
- seria .realizada com a eficiência que o de
senvolVimento da nossa indústria lei teira es-
tá a exigir. 

Todos sabemos que o ponto de partida pa
ra obtenção de lacticínios reside na retiro, 
no c�rral o� no está�ulo leiteiro. Mas, para 
uma Inspeçao aos milhares dêstes estabele
cimentos há necessidade de um exérci to de  
auxiliares. Como a DIPOA não ,tem tido os  
elementos , necessários para a execucão de 
um trabalho eficien te neste sent ido á solu
ção em algumas zonas tem sido � da co
laboração da DIPOA aos servicos de as
sistência ao produtor de le'ite órganizados 
p.ela.s PTóprias fi�n:'a,s .  industriais. As prin
�lpOlS firmas lactlclnlstas do País já estão 
Interessadas em manter êste serviço de as
sistência à produção de lei te, onde se in
cluem, além do mais, orien tacão à instala
ção de locais de ordenha, de éstábulos; ins
truções sôbre manejo do gado leiteiro, or
denha higiênica, tratamento do leite, etc" 
pontos nos quais a atuacão da DIPOA é 
indispensável. Já está verificada que sim
pl�s conselho� para obtenção h igiênica do 
leite nada adian tam. O mais certo é a fir
ma industrial oferecer os meios materiais pa
ra a racionalização da produção de leite, e 
a DIPOA exigir esta racionalização, com 
podêres de aplicar medidas punitivas aos 
produtores recalcitran tes. S imples aumentos 
de preços de leite sem a correspondente 
exigência .de melhoria de qualidade e au
mento de quantidade pouco ou nada tem i n
fluenciado na melhoria das condicões de 
produção. 

. 

29 .- Industrialização - Nesta parte a 
DIPOA atua numa multiplicidade de elemen
tos, oferecendo aos in teressados instruções 
sôbre : 

al construção de , prédios e instalação de 
maquinário - escolha de terreno (variável 
para cada finalidade); fornecimento de 
plantas de Drien tação com detalhes de cons-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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trucão' análise gratis de água de abasteci
me;' to; aprovação de projetos; a;;s!stência a 
tôdas as fases da construção, eXigindo ac�
bamento do prédio e insta lação de maqul
nária conforme memorial descri tivo aprova-

, do e exigências regulanientares vigentes, etc. 
b) - Tecnol�gia da fabricação - As fábri

cas registradas na DIPOA sã? mantidas em 
regime de inspeção que vana conforme a 
i mportância do estabelecimento . . Os. a,randes 
quase sempre são sede de fU!1c�on�m os ca
tegorizados, que prestam ossls!encla _ qu?se 
permanente. As pe,qu.enas fábnca.s sa,! .InS
pecionadas ,esporadlcamen!e. · SI.: temahc<;
mente os encarregados do Inspeçao em fa
bricas de lacticínios examinam o matéria 
prima (lei te), 'os ingredientes (coalho, fer
mento neutralizadores, etc.) e os produtos 
(crem�, manteiga, queijos, leite em pó, etc.) 
fornecendo boletins de análise - elogiando 
os produtos de boa qual idade, ou indican
do as corrigendas a serem adot�das n� fa
bricação de produtos de qual idade infe
rior. 

Neste capítulo entra a grande providência 
da DIPOA quanto ao preparo da mão de 
obra especial izada. Para isso a DIPOA ins
tituiu no Instituto de Lacticínios "Cândido 
Tostes", em Juiz de Fora, estágios exclusi
vos para operários de �ábrica� ge lacticí
nios. São estágiOS gratui tos, ministrados a 
operários queijeiros, manteigueiros, anal is
tas, etc. Os encarregados da inspeção, em 
visi ta às fábricas de lacticínios, em contato 
direto com seus operários, escolhem os mais 
ca tegorizados para a real ização do estágio. 

. t:ste é de 40 a 60 dias, durante os quais o 
operário no Instituto ':Cándido. Tos�e( se 
identifica com o que ha d� ma is pratico e 
mais técnico na racional ização da fabrica
ção do produto de sua preferência. 

Os resul tados desta a tuação direta da DI
POA na elevacão do nível tecnológico da 
nossa indústria' lei teira têm sido tão · posi
tivos, que já não ma,is se encontr.':1m produ
tos de l acticínios (mormente , quel los, doces 
de lei te, requeijões, e tc.) de qual idade infe
rior. Infel izmente, a inda um grande se.tor 
está por ser melhor':1do - é o da mantelg.a 
comum, ainda fabncado nas , zonas mOls 

. a trazadas, onde a DIPOA não tem elemen
tos para a tuação eficiente. 

Um produto que tem ?prese�tado ,?S me
lhores padrões de q�al idade e o lel t� . e.m 
pó para consumo direto .. Dado o �n te:1O 
com que a DIPOA tem a.gldo n.a fabncaça.o, 
exigindo fiel observânCia a .ngorosos. dls
positi'{os regulamentares o _ lei te em p? na
cional apresenta um padrao de , qual idade 

igual ou superior aos congêneres estrangei
ros! 

'
c) Identificação dos produtos -: Como a 

identificação dos produtos, ou sela. sua . ro
tulagem é fator importante na raclonaliza
cão tanto da fabricação, como da classifica
�ão e da comercial izacão, a DIPOA é rigo
�osa em assuntos de ,rÓtulos. Todos os pro
dutos de lcicticínios têm que estar, devida
mente rotulados para exposição à venda ou 
ao consumo e, todos os rótulos devem sa
tisfazer integralmente às exigências regula
mentares vigentes. O trabalho da DIPOA 
neste assunto tem sido longo, exaustivo e 
persistente, mas os frutos, 'aos poucos estão 
surgindo. ' , 

d) Leite de consumo no Rio de Janeiro -
Compete à DIPOA, o contrôle sa�i tário do 
lei te destinado ao consumo no RIO de Ja
neiro. Nossa orientação tem sido a de ra
cionalizar tôda a l inha de trabalho, desde. 
as fontes de produção a té a distribuição ao 
consumo. 

Assim, a atuação da DIPOA, tem sido no 
sentido de : 

- higienizar as fontes de produção, medi
ante inspeção às fazendas;  , 

- melhorar as instalações dos postos e usi- 
nas do interior (refrigeração e pré-aque
cimento); 

- raciona l izar a embalagem ,do leite - tan
ques' isotérmicos em vez de la tões; 

- raciona l izar o transporte - caminhões em 
rodovia asfaltada em vez de vagão de es
trada de ferro. Em a lguma zona desprovi
da de estrada de rodagem se está usan
do vagão cisterna (trajeto em ferrovia); 

- padronização do lei te na �sina de pa.ste�
rizacão usando-se padronlzadora propna 
à final{dade, e, pasteurização em apare
lhagem de placa (HTST); 

- acondicionamento - e distribuição do leite 
em frascos de vidro (estando em estudos 
frascos de matéria plástica e envólucros 
de papel especial) em vez de leite a 
granel (em la tões ou pequena cisterna). 

Para êstes servicos, a DIPOA mantém uma 
equipe de técnico� especial izados em i�dús: 
trio lei teira -a qual, além de se manter a ,  
disposição dos industriais lacticinistas para 
orientacão à solucão de qualquer proble
ma de 'ordem .tecn'ológica, de 4 em 4 anos 
propõe .modificações . na regulamentação vi-

(Continua na póg. 33) 
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A lACTOSE o AÇÚCAR DO LEITE 

Gertrude G. Foel e Harry C. Trelogan 

A lactose é o açúcar natural que se en
contra em solução no leite. 

Na fabricação de caseína e de queijo, a , 
maior parte ,da lactose do lei te empregaáo 
.permanece no sôroi daí se deduz que o SÔ'
ro é a matéria prima ' para o obtenção da 
lactose. Até pouco tempo, quase tôda a lac
tose era obtida do sôro de caseína ácida, 

- porque êste era melhor para ser utilizado 
comercialmente do que 6 '  sôro ·de queijo. 

Depois que se obtém a quantidade de lac
tose bruta julgada conveniente_ pelo fabri
cante, uti l iza-se o sôro concentrado (xa
rope) não aproveitado para produzir al imen
tos para aves, em forma sêca ou semi-l í
quida. 

Três são os tipos de lactose comercial pro
duzidos : bruta, técnica e refinada. A últi
ma deve ter todos os requisi tos exigidos pe
la Farmacopéia dos Estados Unidos. A lac
tose bruta é a que résulta da primeira cris
talização do sôro; conforme o processamen
to da clarificação, ela pode reter ou não 
proteína . e cinzas. Muitas vêzes o processo 
de obtencão não ,inclui a secagem da lacto
se,' outras vêzes ela é secado e enviada a 
outra fábrica, para ser refinada. 

O têrmo " técnica" é usado para classifi
car um tipo comestível de lactose bruta, ob
tida de sôro clarificado, ou então para 
designar a lactose refinada que não tenha 
todos os requisi tos mencionados pela Far
macopéia .dos Estados Unidos. 

Poro se obter uma lactose refinada, é ne
cessário dissolver, clarificar, descorar - e, 
finalmente, cristal izar a lactose bruta. Uma 
vez feito isto, o produto é lavado, secado, 
moído e embalado. Durante a refinação, 
perde-se mais ou menos 1 5% da lactose bru
ta devido a não ser completo o processo 
d� recristal ização. A perda seria maior se 
o xarope, que contém açúcar residuol, n�o 
se misturasse com a água da lavagem e nao 
fôsse usado para dissolver a lactose -bruta 
adicional: A l actose bruta que permanece 
na solucão é assim, devolvida para ser re
cristaliz�da. 

'
O .aumento de concentração 

de sólidos e de proteínas, não obstante, faz 
com que, posteriormente, parte do xarope 
seja desperdiçado. 

CARACTER fSTlCAS E USOS DA LACTOSE : 

, Em comparação com a sacarose, o acú
cor da cana, a lactose é menos doce. Esti-

ma-se qu� a !.actose dissoly.ida seja cêrca 
de. seis vêzes menos doce do que a sqcaro
sei é ainda menos doce quando em forma 
de cristais secos que, por serem mais duros 
do que os cristais de sacarose, demoram 
mais a se dissolverem na bôca. Esta relê
tiva ausência de doçura tem vantagens, prin
cipalmente para al imentos e produtos .la!'
macêulicos especia is, que têm necessària
mente a lactose em sua composição. 

Até quando se çomeçou a uti l izar a lac
tose para a produção da penici l ina, ela era 
mais procurada para ser ut i l izada em al i 
mentos infantis" do que para qualquer -outra 
final idade. A lactose é um ingrediente que 
entra na composição de inúmeros al imentos 
para crianças e é muito empregada também 
em fórmulas prescritas por médicas, espe
cia lmente para tornar o teor de lactose dos 
a l imentos infantis semelhante ao do leite 
humano. . 

Desde que a lactose propagou-se comer
cialmente, a indústria farmacêutica lhe tem 
sido a maior consumidora. Hospi tais, dispen
sórios e farmácias a uti l izam para a tender 
às prescrições médicas. Segundo a Farma
copéia dos Estados Unidos, as cápsulas e pí
lulas têm que pesar pelo menos uma gra
ma, e os comprimidos duas, não importan
do que os ingredientes usados não ,alcan
cem êste pêso, por causa disso, a lactose é 
usada para completar o pêso exigido, se
gundo sejo o caso, principa lmente por ser 
inofensiva, indora, solúvel e, em peque
níssimas quantidades, sem gásto. Evi ta  que 
as cápsulas se desmoronem e se grudem 
durante '0 seu transporte. 

A lactose é um açúcar complexo (forma
do pela condensação da dextrose e da ga
lactose) e o organismo a ut,i l iza e a ab�or
ve com maior dificuldade do que a mUi tos 
outros acúcares. Esta absorcão tardia talvez 
seja imp'ortante do ponto 

'
de vis ta fisioló

gico : sabe-se que a lactose aumenta o con
teúdo de cálcio e fósforo no organismo dos 
jovens; também se considera que a absor
cão demorada da laclose pode ser um fator 
favorável na retenção do g l icogênio (ami
do animal existente no fígado e nos mús
culos). O glicogênio providencia a renova
cão da taxa de açúcar do sangue, tão logo 
�s células retirem parte dêle. ' 

(Continua na pág. · 33) 
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FESTA D E  FORMATURA DIOS TÉCNICOS EM 
lACTICíNIOS DE 1 962 

I - DISCURSO DO · DIRETOR DO ILCT 

Exmo. Senhor Dr. Arl indo Leite, DD. Pre
feito Municipal, ' Presidente desta Sessã.o ;  
Exmo. Senhor Dr. Libêncio Borges Mundln, 
DD. representante do Exmo. Sr. Dr. Rober
to Ribeiro de Oliveira Resende, DD. Secre
tário da Agricultura, Paraninfo dos Técni-

. cos em Lacticínios; 
Autoridades componentes da Mesa; 

Senhoras, Senhores; 
Jovens Formandos : 

b Instituto de Lacticínios "Cândido T os_o 
tes", pela �ossa Diretori9,. ,-:em trazer �?S 
novos TécnICOS em Lactlclnlos, ao enselo 
de sua diplomação, os calorosos cumpri
mentos pela escolha da profissão, e ante
visar-lhes, pela mercê de Deus, alvorad?s 
radiosas . e proficientes em seus novos mls
têres do amanhã. 

Se a alegria dos jovens Técnicos, que in
tegram a seg�nda turma do c�rso �ficial de 
três anos, é Imensa, neste dIa, afIgura-se
nos maior a desta Casa, responsável pela 
sua formacão. E: provável que, embevecidos 
no elan envolvente da efeméride, que im
pregna os seus corações, ,não possam os 
mocos formandos, jovens de coração e 
ainda imaturos de experiência, aqui latar da 
significação que tem, para o Instituto .e 
seus Professõres, o entregar-lhes o pergamI-
nho da Vitário. 

_ 

Em verdade, pela infinita bondade do 
Senhor, vimos sentindo, os Professõres desta 
Escola, há 22 anos, ao findar de tantos de
zembros êste prazer imensurável de entre
gar à �ais brasileira das indústrias, vári�s 
punhados de técnicos comp;t�ntes e decI
didos, para grandeza da PatrIa e orgulho 
de Minas Gerais. 

,E é tão grande o nosso prazer, em consi
derando sem faltar à verdade e sem fal
sa modéstia, ser esta escola de lacticínios 
que mais bem, com mais definição e mais 
acêrvo de conhecimentos, em tõda a Amé
rica do Sul, e até a presente data, pode 
preparar o Técnico em Lacticínios. Isto por
que o corpo docente. dêste Instituto, form,!
do de Professôres com 22 anos de experI
ência, em sua maioria, e 12 anos os mais 
novos, conseguiu à custa de ingentes , esfor-

cos próprios, em insál itos trabalhos auto
didatas, perlustrando a ciência da velha Eu
ropa e as edições das técnicas atualizadas, 
em espanhol, francês, ital iano, inglês e ale
mão, organizar o edifício d� um curso .téc
nico-científico com tôdas as característIcas 
exigíveis pela perfeição. 

Ficai certos, jovens formandos, de que 
tivestes nos tr-ês anos de curso, como pro
fessôre�, os mais categorizados especialis
tas do país. Ficai conscientes de vosso pre
paro técnico; não poderíeis beber, em mais 
cristalinas fontes do conhecimento nas in
dústrias lácteas, maior cabedal de cultura. 

E nós, guindado que fomos ao cargo de 
Diretor desta Casa de tão altas tradições, 
pela confiança de S. Exa. o Sr. Governa
dor do Estado, com desembaraço podemos 
apontar à vossa consideração, jovens for
mandos, o indiscutível mérito daqueles que 
foram os vossos mestres. E, em o fazendo, 
acreditamos alertar-vos para a auto-confi
ança que deveis conservar em relação à 
vossa capacidade no diuturno trato com as 
indústrias lácteas. 

E: bem verdade que algumas deficiências, 
relativas à maquinaria super-moderna, en
contrastes aqui. De fato, pelas naturais re
servas estatais, não pudemos acompanhar o 
evolver do aperfeiçoamento mecânico. Não 
se resumiu isso, porém, em óbices para vossa 
aprendizagem; o currícu lo  do Instituto, nes
ta nova fase de 3 anos, vos permitiu está
gios em estabelecimentos de lacticínios dês
te e de outros Estados aonde fôstes átuali
zar-vos com máquina; ·novas. 

Aprendestes aqui no InstitlJto; à l uz das 
tecnologias clássica e atualizada, todo o 
essencial ao correto desempenho de vossas 
atividades na indústria dos lacticínios. Em 
vossas mãos está agora o saber semear o 
grão que recebestes. E é preciso. q�e vós 
vos lembreis sempre, em vosso dlu.turno 
labor, que a imaculada dignidade dêste Es
tabelecimento padrão ficará sob vos.sa cus
tódia. Se bem trabalhardes, cumprIndo o 
juramento que ireis proferir, estareis hon
rando o berço de vossa l uz profissional ;  se. 
falhardes, manchareis o nome de uma casa 
sem reproche. Tal, porém, estamos ce�tos, 
não acontecerá - SOIS poucos �m qu,antlda- . 
de, e muitos, em qualidade - no dIzer de 
vos�a própria canção. 
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Muito compraz à nossa Diretoria a vossa 
formatura. Não vos daremos conselhos, em
bora nossa experiência de 35 a rIOs nos ma
gistérios secundário e superior nos autori
zasse a fazê-lo. Apenas vos pedimos, para 
vossa própria alegria interiof, para orgulho 
de vossos Pais e de vossa Escola, orientar
des os vossos passos na senda da integri
dade; assim, servireis corretamente à vos
sa Pátria e ficareis nas graças do Senhor. 

A Sua Excelência o Sen'hor Secretário da 
Agricultura, Dr. · Roberto Ribeiro de Ol ivei
ra Resende, que tão cavalheirescamente 
anuiu a vosso acertado convite para para
ninfar-vos, o Instituto cumprimenta caloro
samente. De fato, graças ao profundo in
terêsse de Sua Excelência pelos destinos 
dêste Estabelecimento, tem podido nossa 
Diretoria, numa época de retração e algu
ma crise, evitar solução de continuidade no 
importantíssimo processo da normalidade 
do Instituto. 

Que Sua Excelência possa continuar no 
zêlo por esta Casa, e tão só assi'm a sua 
alta tradição nos foros de Minas Gerais fi
cará ao largo do desaparecimento. Que 
as pretensões de nossa Diretoria, as que 
resumem os interêsses dos funcionários e 
dº Instituto, tenham sempre acolhimento por 
Sua Excelência para que não se perca um 
trabalho tão notável qual foi ' a realização 
desta Escola nos moldes hodiernos. Que 
sua autonomia e sua assistência sejam as
seguradas por Sua Excelência, a fim de 
que o Instituto de Lacticínios "Cândido 
Tostes" continui a orgulhar nosso Estado e 
comprovar a realidade de nossas esperan
ças no govêrno de S. Excia. o Sr. Dr. José 
de Magalhães Pinto, que tanta confiánça 
deposita nesta Casa. 

CUlJ1primentamos, também, em nome dos 
Professôres e no nosso próprio, os Senho
res Pais dos Formandos, presentes e ausen
tes, pela primeira vitória profissional dos 
filhos. Que suas orações de agradecimento 
se unam às nossas de fel icidade pelo fe
l iz desempenho dos jovens na indústria. 

Agradecemos a presença das autoridades 
e demais amigos dos formandos e do Ins
tituto, que vêm emprestar a esta solenidade 
a alta distinção que ela merece. ' 

E, finalmente, como intérprete da vonta
de de todos os I Ictianos, formulamos um 
voto de perene felicidade aos novos Técni
cos em Lacticínios. 

1 1  - DISCURSO DO ORADOR DA TURMA 

Três anos são passados desde aquêle me
morável dia, em que aqui chegamos, tí
midos em n.ossa sabedoria, atemorizados 
pela incerteza fantasmagórica do 'exame 
que nos aguardava, mas n utrindo no âma
go ,de nosso ser, a chama intensa da fé, 
da von10;le d� vencer que é própria da ju
ventude IdealIsta de nosso país. 

E:ramos muitos rapazes desconhecido.$ 
uns dos outros, mas em cada um procurá
vamos . achar o companheiro latente. 

Sôbre a frustração e desencanto de mui
tos, nós, alguns poucos, erigimos nosso es
tandarte de luta. 

. Sofremos a d�rrota daqueles que .pode
rIam ser nossos colegas, mas o clamor da 
vitória foi mais forte, e dentro de nós a 
chama se intensificou. 

21 jovens sentaram-se nos bancos escola
res, em nosso 19 dia de aula, para rece
bermos as boas vindas dos professôres. Sen
tíamo-nos como verdadeiros heróis. Com 
nossa mente inebriada pelos mais belos so
nhos. Sorvíamos de olhos fitos nos mestres 
tôdas as. suas. palavras, como que já que� 
rendo d IscernIr naquelas orações de aula 
inaugural, algum ensinamento sôbre a no
va e promissora carreira que acabávamos 
de iniciar. Envaidecidos ficamos ao tomar 
o prime'iro contato com as instalações de 
nossa já pequena fábrica. Tôda aquela 
aparelhagem, completamen:te desconhecida 
para a maioria de nós, aquêle emaranhado 
de tubulações que quase nos assustava 
aquela infin idade de tubos de vidros, pi� 
pêtas, tubos de ensaio e vários outros apa
relhos que víamos no laboratório de Quí
mica, tudo isso para nós, era um grande 
e fascinante mistério, que num só dia, nu
ma só aula, queríamos penetrar. 

Aos poucos . tudo para nós foi se tornan
do claro. Desanuviavam-se os horizontes 
e muito. além, já vislumbrávamos os alto; 
cumes que teríamos de transpor. 

Começamos pelo B, A BA estudando a 
produção do leite, nas aulas de Zootecnia. 
Aprendemos os princíp'ios básicos do me
tabolismo e elaboração do leite nos ani
mais, nas nossas aulas ,de Veterinária. Nas 
aulas de Tecnologia tomamos conhecimen
to 9a higie!1ização e dos cuidados, que de
verIamos d Ispensar na manipulação do lei
te, e do maquinário que com êle teria con
tato. 

Aprendemos ainda o Desenho Técnico de 
aparelhos e fábricas, e recebemos as pri-
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, meiras noçõe.s de Economia. Findara-se o
, primeiro ano. Já tínhamos acumulado o sa

ber suficiente para transpormos a se!;Jun
da etapa. Porém nem todos fomos felizes. 
Chegamos apenas 1

.
3 ao segundo. ano do 

curso . .Cada vez mais aprofundamos n?s.sos 
conhecimentos, já agora nos laboratonos, 
nas aulas de fabricação, no camI:0 .?as 
pesquisas ' e manipulamos nossOS pnmelros 
produt,os. 

Já agora l'idáva!T'0s com compressores e 
caldei ras, pasteunzadores, concentrc:'"dores 
6 vácuo câmaras de secagem de leite em 
pó. Aquêle emaranhado de. tubul.�ç?es tor
nou-se rotina em nos:a vl:da ·dla�lO.  Nos 
laboratórios, não mais nos tremiam �a.s 
mãos aquêles delicados aparelhos. Os aCI
dos, os reagentes, as . �omplex?s, aparelh�
gens para nós não mais conshtUlam segr�
do. Desenvolvemos um p�ogram,a ?� est�

. gios, nos períodos de férias em vanas fa-
bricas de grande porte e o nosso sucess.o 
ainda mais nos incentivou. Cada vez mais 
os estudos tornaram-se ár,duos e cada vez 
mais se avolumavam os livros em nossas 
mesas de estudo. 

Pôr várias vêzes víamo-nos na difícil ta
refa de estudar em liv�os de outras .]íngu,?s 
pela deficiência de livros em portugues. 
Mas a vontade férrea de vencer semp�e nos 
acompanhou, jamais se apossou de nos um 
momento de fraqueza, 'nem mesmo quando 
passóvamo� noites, . que não foram pouca�, 
sôbre os livros, pOIS os exames se apro:<I
mavam. Segundas, têrças, sábados, domin
gos em nosso calendário, possuíam apenas 
um

' 
nome : Dia de Estudo. 

,Passaram-se _ os meses, semanas, dias.' os 
exames e a terceira e últi f!'a .etapa fOi al
cancada. Este ano, com mais Vigor que nun
ca, 'lançamo-nos à ,  I�ta, à luta pelo saber, 
batalha pelo nosso Idea.1. ·Em cada profes
sor encontramos ·um amigo, em cada com
panheiro ,um irmão. Co",! nOSSa mente tran
quila .por têrmos cumpndo com. nosso de
ver terminamos nosso curso. Cientes esta
mo� de têrmos aprendido tudo o que nos 
foi ministrado, e cientes também estamos 
que o nosso ildea�, que as nossa,:; lutas e 
nossOS esforços nao foram em vao. 

Podemos nos ufanar, sem falsa modéstia, 
de sermos privilegiados. 

Privilegiados por9�e possuímos, entre 
nós, alguém de espmto trabalhador, c�mo 
jamais talvez encon!rem,?s em nossa Vida, 
espírito incansável, Id�alista, que tudo tef!' 
feito pelo engrandeCimento e reconheCI
mento ·do valor e necessidade .de nossa 
profis�ão. Este espírit<;J' êst� fog� ardente, 
vive na pessoa por nos mUI qU,enda, de d. 
Pautilha Guimarães, que devera ser o nos
so esp,elho, e cujo exemplo deveremos se
gu.ir, ten,do sempre em �ossa lembr�mça o 
que de útil e tão g�an�lOso te':1 .felt? I:0r 
nós, técnicos em lactlcínlos, pelas Industnas 
e pelo Brasil. I 

A ela tudo ,devemos, pois, sóme.nte a ela 
e a sua luta incansável, .consegulmos rea
lizar nossa excursão, de que somos r�
centemen'te egressos, e que !",OS trouxe, mais 
êste enorme cabedal, que lamals tenamos 
adquiri,do apenas nos �ancos escolares. Se
jamos sementes dessa arvc:re fr?n.dosa, qu� 
espalha'das por tod� .torrao .patno, . germi
nem, cresçam e frutifiquem, no mais. puro 
e desinteressado ideal, formando aquilo de 
que ainda muito carecemos, A TRADiÇÃO 
LACTICINIST A. 

Também aqui queremos fazer o n�sso 
agradecimento, e não poderíamos deixar 
de fazê-lo, ao 'dr. Hobbes Albuqu�rque, que 
foi o orientador de nossa mara�i1hosa. ex
cursão Gracas ao seu caráter digno, lusto 
e am'igo, fói para nós mais .do q�e um 
companheiro - foi um verdadeiro pai. Sou
be aturar nossas brincadeiras por V?z�S ex
cessivas trazendo sempre nos lablos o 
sorriso 

'
franco e amigo. Portanto, ao dr. 

Hobbes, a nossa eterna gratidão. 

AO PARANINFO: 

Exmo. Sr. Dr. Roberto Ribeiro de Olivei
ra Resende. 

Nos bancos escolares ficou nosso pas
sado. 

Nas nossas ações, no nosso trabalho 
' pelo engrandecimento de nossa profissão, 
e na luta pelo desenvolvimento de no�so 
amado país, estará nosso futuro e , a ele 
nos lançaremos sem .temor, com. a mesma 
chama jovem, que bnlhou um dia em nos
so peito e sómente pela vontade de Deus 
se apagará. 

A eleição de V. Exa. para nosso para
ninfo, transcende o pôsto que no momen
to V. Exa. ocupa. Entendemos que as ho
menagens, quando fiéis 'expressões de um 
sentimento sincero e puro, bus�am suas 
raízes no substrato eterno das. COisas , e ,dos 
homens, naquilo que de mais po�deravel . 
possuem mas por ' isso mesmo, mais dura
,douro e

' nunca na ocasional idade efêmera 
de seu brilho. Houvemos por bem, no mo
mento da escolha de V. Exa. para �osso 
Padrinho, de quem �evemos haur.lr . o.s 
exemplos para nossa. v.l'da futura ora ini
ciada, que a grandlosldade de sua pes
soa estava, não sómente no cargo que V_ 
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Exa. presente�ente exerce, mas, principal
mente, no lado profundamente humano de 
sua personalidade e no caráter digno que 
tão marcadamente sentimos em sua pessoa. 

Graças ao seu caráter e à irrepreen
sível vida pública, sentimo-nos à vontade, 
para solicitar de , V. Exa. que nunca se es
queça ·do Instituto de Lacticínios "Cândido 
Tostes "e que, como SeGretário da Agricul
tura, possibilite, com�em possibi'litado, o 
desenvolvimento, a ampliação e ·a melhoria 
dêsse Instituto, para que êle volte a ser o 
orgulho ,de Minas Gerais, o modêlo no 
Brasil. 

'Estes jovens que aqui continuarão até o 
término ,de seus curs.os, e todos Os outros 
que aqui virão em busca ,do saber e de 
uma profissão promissora, confiam em V. 
Exa. Prestigie com oportunidades decentes, 
os técnicos recém egressos dessa Escola, 
que desesperadamente lutam por uma so
brev.ivência condigna. E terá, para sempre, 
conquistado os corações dêste punhado de 
moços, que, como V. Exa., almeja uma 
Pátria grande e boa, igual e rica, sobera
na e feliz, no glorioso lugar que o Desti
no lhe reservou. 

Esi que é chegado o momento mais 
sublime de nossa oracão, Momento êste 
que voltamos a ser ' pequeninos, volta
mos a ser crianças indefesas que, sob 
braços fortes, procuram abrigo. Essas nos
sas palavras são para vós queridos pais, 
que com a vossa incomensurável compreen
são e bondade, nos ensinastes a caminhar 
sôbre o árduo caminho da vida. Quantas 
e quantas vêzes 05 asperezas do caminho 
nos feriram, e a vós recorremos e sem
pre em vossos braços, cansados pela faina 
diária, carinhosamente recebemos acolhida. 

Segurando a vossa mão, ensaiamos nos
so primeiro passo. Depois caminhamos, 
sempre norteados pelos vossos ensinamen
tos, e agora retornamos aos vossos braços 
para vos dizer o quão preciosa nos foram 
as vossas palavras. O vosso exemplo e o 
vosso caráter serão nossa "estrêla guia" 
que há de sempre nos mostrar o caminho 
do bem. 

- E a vós queridas mães, que nos destes 
parte de vossa vida e todo o vosso grande 
amor, aqui também fica nosso reconheci
mento. Sabe Deus quantas preces foram por 
vós, a Ele dirigidas, para que vossos filhos 
sobrevivessem a êsse turvo e caudaloso 
rio da vida que aos fracos arrasta ao mar 
da desilusão. 

Quantas e quantas lágrimas foram por 
vós, derramadas! Também nós, neste mo
mento, derramam.os nossas lágrimas, talvez 

não pela face, mas .internamente, copiosa
mente e nosso coração inundado por essas 
lágrimas de alegria purifica-se e rejubila
se por sabermos, neste instante, ser para 
vós motivo de orgulho. Bem vos definiu o 
Poeta quando disse : 

Eu vi minha mãe rezando 
Aos pés da Virgem Maria 
Era uma Santa escutando 
O que a outra Santa dizia . . .  

Portanto a vós, queridos Pais e Mães 
pertence tôda a glória ·de nossa f,ormatura, 
porque o que somos hoje sómente a vós 
devemos. 

Prezados Colegas : 
Neste momento em que nossos corações 

esvaem-se nesse imenso vácuo da despedi
da, elevo a Deus uma súplica : Que os 
ideais que nos unificaram, não esmoreçam 
nunca. Que continue 'dentro de nós, flame
jando sempre e cada vez mais intensa es
ta chama que nos permitiu a·té hoje lutar 
e vencer. O BrC!sil precisa de nós jovens. 
Jovens de i.deal e espírito puro. Não dei
xemos nunca que nosso caráter e honradez 
sejam maculados pelos percalços da vida. 
Forjemos a nossa personalidade na vonta
de férrea, com a fôrça da coragem e a 
chama da honradez. Para resistir à prova 
do tempo e das circunstâncias, nossa per
sonalidade deve caracterizar-se por uma 
qualidade definida e dominante - deve ser 
a consequência de um caráter digno: Co
mo dizia Frank Cheley "mais do que o di
nheiro e confôrto material, precisamos ho
je de caráter firme e puro, capaz de su
portar os duros embates da luta pela vida" . 

Saibamos viver o sentido verdadeiramen
te humano de nossa profissão, na medida 
em que a exercermos com sincera dedica
ção. Nossos horizontes são vastos, nosso 
ideal não tem limites. Saibamos exercer 
nossa profissão condignamente pois assim 
estaremos prestigiando nossa comunidade, 
prestigiando-nos primeiro, na constância de 
nosso procedimento na sociedade e na fir
meza de nossas resoluções. Levemos co
nosco, cada um, a presença de todos. Nor
teemos todos pelo farol seguro dos er)si
namentos cristãos e jamais naufragaremos 
nesse tempestuoso mar da vida. Vivemos 
hoje e ontem de estudantes, acordaremos 
amanhã na aurora de jovens técnicos e� 
lacticínios, em cujos corações estará uma 
parcela de dependência de um Brasil me
lhor. 

Até breve, companheiros. 
José Otávio Pinheiro Vilela 

. : 
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III - ORAÇÃO, do Representante do Exmo. 
Sr. Secretário da Agricultura Paraninfo 
da t urma de 1962. 

, Motivos de fôrça maior impediram ao 
, Exmo. Sr. Secretário da Agricul tura de es

tar presente a êste solene a'to .d: .formatu
ra, que tão grato é à sua sensibi lidade de 
homem público. 

Encarregou-me Sua Excelê'ncia de a,9ui 
traduzir o seu pensamento e as expressoes 
de sua gratidão ante a honrosa escolha 
de seu .nome para ser o patrono da nova 
turma de técnicos em laoticínios, que êsse 
�radicional es,tabel.ecimento preparou e con
duziu . aos rumos da vida prática. 

Esta ,Escola, que 'traz o ·nome imperecível 
de Cândido Tostes, constitui uma das peças 
básicas no plano i'r:ltegrado da açã'o gover
namentClI em favor da industrialização dos 
produtos primários ou "in natura". 

Num país em que o. crescim?nt? demo
gráfico urbano se real iza em �nd.lces s:m 
precedentes, a conjuntura economlco-soclal 
toma aspectos sumamen,te graves. De uI!' 
lado, cresce a demanda de �rqdut�s .ali
mentícios nas áreas urbanas e m'dustnal iza
das. De outro, a capacidade das áreas ru
rais de entregar ao consumo os pr�d� to� 
agrários, primários, ou "in natura'l dlmmul 
sensivelmente e, quando menos, na? acom
panha, como devia, a curva ascenclOnal do 
consumo. 

Cria-se, portanto, na moldura d:ssa real i
dade, um impac�o gerador de séna� C(?�se
quências no meio. Os produtos pr�manos, 
notadamente os de perecimento rapldo, . c�
mo é 'o caso do " Ieite, passam a conslitulr 
o foco paradoxal de um desaj�s'tamen to. 
Não sendo devidamente aprovei tados em 
suas potencialidades de industrialização ;; 
de comercializaçã'o, perdem-se no curto CI
clo entre a origem e o centro de cons,umo. 
Em consequência, c<?�ream p.ar.a as are:as 
rurais de produção, la des<;Js�l s tldas da te c
nica, o desânimo e o prelulzo. E o para
doxo de existir, de um lado, demanda �Q�
da dêsses produtos, e de outro, a poss'lbil l 
dade de fazê-los crescer em volume, ganho 
sua expressão crítica na constatação de 
que, apenas pela a.:'sênc�a de técni.ca e de 
técnicos, a produçao nao ' �e real iza e a 
industrialização não se efetiva. 

A Escola de Lacticínios Cândido Tostes 
é, assim, uma peça relev�nte nesse plano, 
que a Secretaria da A�nc�Hu':.a vem pon
do em prática, sob as msplraçoes do atual 
Govêrno, 'Sob a égide ,do eminente Gover
nador Magalhães Pin to. 

Preparando técnicos em lacticínios, êste 
estabelecimento fornece a ohave para a 
solucão do problema. Cada técn'ico por êle 
for�ado constituirá o elo de uma corren te 
do processo econô�ico.:' segundo .0 «;lua I o 
leite, produto pereclvel por excelencla, vai 
gerar novos produtos, novos .element?s de 
riqueza, novos recursos de al imenlaçao ao 
alcance do povo. 

O 'produto primário deixa, 
"
l?ortpnto, 

"
de 

limitar-se à área do co,nsumo In natura e 
de perder-se pela impossihilidade de apro
veitamento in tegral. 

A técnica, a partir dêste .instituto escola, 
dissemina-se então num senhdo e numa am
plitude 'tais, que suas consequências ainda 
que in'imaginá.vei.s eo: têrmo� exatos de 
grandeza economlca, soa perfei tamente, pre
visíveis em têrmos de bem estar sO;:lal e 
de fortalecimento das operações no s is tema 
industrial e comercial .  

Já tivemos na Vila Rica dos sécylos de
zessete e dezoito, o problema da fom� u.r
bana, ' quando havia ouro em a�undancla 
nas mãos dos homens e quando es�e: ouro, 
tão valioso, não podia sequer adquirir u�a 
cuia de farinha ou uma canada . de lei te, 
porque não havia farinha nem lei te. 

A crise atual, embora diversa em sua 
contextura, apresenta aspectos �emelhantes 
aos das crises vividas pela capi tal da an
tiga província. 

Não basta, nas cidades, que exista o po
der aquisitivo e a deman?a do consumo. 
Mister se torna que o meio ' rural, no q�e 
tange aos produtos, pri�ários perecíveis, 
tenha assegurados os estlmul.os da pr?du
ção e a garantia de aprovei tamento m te
gral do produto. 

Ao lacticinista corresponder assim, s�prir 
essa falha do sistema, preencher o vacuo 
entre os dois setores, lançar ,a ponte e!'tre 
o meio rural e o meio urbano con�umldor 
dos produtos industrializados do lei te. 

E uma junção oe inequívoco sentido s�
cial e econômico. E uma função verda�el
ramente in tegradora · do ciclo econômico. 

Essa grave distorção é . objet? das preo-
cLlpaçães do GoVêrno,. E, mais que . ISSO, 
essa grave distorção mostra a necessidade 
imperativa da ação govername�tal se fa
zer sentir dentro .de ,um ,plano m tegrado. 

Cabe, por conseguin te, d��er em oi to e ,  
bom som que êste estabeleCH�e:n to se colo- . 
co dentro ,da moldura das alivldades gera
doras e mul tipl'icadoras da economia do Es
tado, numa situação de relêvo sem par. 
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Senhor Diretor, Senhores Técnicos, professôres e formandos" minhas senhoras e meus ' senhores. 
Saúdo no Instituto Escola de Lacticínios Cândido Tostes, desta laboriosa Juiz de For?, o testemunho vivo de uma ação POSIt iva em favor da grandeza de Minas Gerais e do bem estar de seu povo. 
Modelarmente dirigido, exemplarmente dotado de professôres e de téonicos, esta ins,tituição merece do Govêrno todo o apoio e todos os incen tivos que se fizerem necessários. E, acima de tudo, merece o aplauso indiscriminado de tôdo a coletividade mineira. 

Formulando aos formandos os ' ardÉmtes votos de felici,dade pessoal e de vitória na vida nova que o Exmo. Sr. Secretário da Agricultura me incumbiu de transmitir-lhes, eu, em nome do Dr. Roberto Resende e no meu próprio, presto aos condutores da tradição desta Casa, OOS que suMentam a fiamo de seu idea,lismo pragmático, a nossa homenagem, que é a homenagem do Govêrno e povo irmanados num só preito de admiração e de respeito. 
E, dêsse modo, deixamos também o tributo ,de nosso aplauso aos técnicos -que hoje concluem um curso de particular importância para o desenvolvimen to de nossa província mineira e de nossa terra brasileira. 
Que a vitória os acompanhe, que a fé no futuro os anime, que a esperança os revitalize nas árduas caminhadas da vida prática, sob as bênçãos do Al tíssimo e a consideração elogiosa dos con temporâneos ! 

Dr. libêncio Borges M undin 
(Chefe do Gabinete do 

Sr. Secretário da Agricul tura) 

IV O RAÇÃO DO PATRONO 

Caros Formandos 
Apesor do meu temperamen to in trovertido e a despeito de minha aversão por fazer discursos, vejo-me na contingência de levantar minha voz neste momento o que, embora 'pareça incoerência, não deixa de ser um grande prazer para mim, 
Surpreendido pela escolha de 'minha pessoa, entre tan tos colegas ilustres e mais merecedores, para ser o vosso pctrono, até o presente momento não encontrei a razão da referida escolha, só podendo atribuí-Ia à vossa excessiva bondade ou ao desejo de 

homenagear o mais an tigo professor desta 
Escola. 

Quando, em março de 1942, iniciei-me 
como professor neste estabelecimento, é 
possível que muitos dentre vós não per-' 
tencessem ainda a êste mundo e a home
nagem que , ora me prestais é o mais alto , 
prêmio que recebo nesses 21 anos dedica
dos ao magistério. 

Naquela época, que hoje se nos afigura 
remota, a nossa Escola es tava dando seus 
primeiros passos, já sob a orientação segu
ra do nosso saudoso Dr. Sebastião Senna 
Ferreira de Andrade. Era a primeira Es
cola no gênero no Brasil, quiçá na Améri
ca .do Sul. Não havia outras que nos ser
vissem ,de paradigma. Não havia professô
res especializados. Não havia programas 
letivos. Não havia literatura especializada 
em Português. Era necessário comecar tu-
do, criar tudo. ' 

Dos professôres iniciais, meus professôres, dois eram Dinamarqueses e cooperaram bastante com a experiência trazida de seu país al tamente especializado em lacticínios, apesar de ter sido sua permanência aqui muito transi,tória. 
Mas era preciso al terar muito, adaptando às condições climatéricas e do meio, tão diferentes em nosso país, sabido que é ser a indústria láctica uma indústria de fermentação, e assim muito sugeita àquelas condições, 

Com esfórço e perseverança tudo foi sen
do conseguido. 

O Dr. Sebas tião criou o "espírito fel ctia
no", altamente alimentado por êle, que 
fortaleceu o apêgo, a dedicação e o amor 
de todos nós ao es tabelecimento e que mul
tiplicava o nosso entusiasmo 'pelo trabalho, 
t:le soube imprimir à sua administração 
uma orientação segura, correta e paternal, 
mesmo, para muitos de nós, que éramos 
bastante jovens no início" 

Era seu lema que o valor dó nosso tra
balho deveria ser sempre superior àquilo 
que recebíamos por êle, de maneira a nos 
mantêrmos sempre como credore's e nunca 
como devedores. 

Com o passar dos anos a nossa Eséola foi se desenvoLvendo, criando fama como estabelecimen to de ensino láctico, chegando seu nome a transpor fronteiras, como atesta a passagem por aqui de inúmeros estrangeiros. Centenas de práticos e de técnicos em lacticínios daqui sairam e hoje se encon'tram contribuindo com seu esfôr-. arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 30 JANEIRO-FEVEREIRO Ex- Felctiano 

ço para o soerg�imento da indústria lác
, tica no nosso pais e mesmo em países ir

mãos. 
Quem vem acompanhando o desenvolv�

mento dessa indústr,ia, qU'e 
"
o nos.so am�

go Otto ' Frensel chama de . a m�ls bras 1-
' Ieira das indústrias", nos últimos Vinte anos 
pode aqúilatar o quão apreciável êle tem 
sido, e ninguém pode negar ao . nosso I��
t ituto uma grande parcela de responsabil i
dade pelo mesmo. 

Aquela coorte de lacticinistas ireis vos 
juntar agora, após êsses t�ês anos de �on
vívio, dispendido� por. vos que partis  _ e 
por nós que aquI contlnuarem�s,. no esf?r
co comum de vos c)ar o domlnlo da tec
lÍica láctica. 

Confesso que me sinte;> �esvanecido ao 
constatar que pude contnbulr, e�bora com 
fraca parcela, para o amadurecimento do 
fruto que ora colheis, ': que vos. torna aptos 
a abraçar uma carreira promissor? e .ao 
mesmo tempo humanitária, qu?1 sela a de 
produzir al imento de alta qual idade para a 
ser humano. 

Não compete a mim vos dar G:Ons�lho.s, 
mesmo porque, creia, falece-'me autondaae 
para tal. QuerC?, no entanto, ab!,!sando da 
pos'icão que me outorgastes, pedir-vos para 
dar 'sempre o máximo de vossos esforç,?s 
no cumprimento do juramento que hOle 
prestais contribuindo dest'arte simultânea
mente para o fortalecim�nto de vos�o, �o
me como cidadãos e técnicos em lactlc.InIOS 
e elevacão do prestígio do nosso Instituto. 

Esperó que a emoção não me embar
gue a voz ao vos expres.sa� � meu agra
decimento partido de;> mOls intimo do . meu 
coracão pela honrarra que me confenstes. 
t=stes' momentos ficarão gravados para sem
pre em minha retina e em meu coração, 
juntamente com os vossos' nomes. 

Esta homenagem me proporcionará tam
bém nôvo alento, novas fôrças, para o pros
seguimento da minha tarefa nos anos por . 
vir. 

Ao partirdes, esperamos não ;;e rom
pam os laços que vos unem a nos e ao 
nosso Instituto; mantende conta�o conos
co por correspondência e VOItOl sempre, 
como o filho pródigo que não esquece o 
lar paterno. 

Onde estiverdes tende sempre na recor
dacão êste que foi o nosso lar comum du
,rante êsses três anos. 

Meus mais sinceros :voros de êxito na no
va carreira e de felicidade pessoal. 

Que Deus vos acompanhe ! 
Prof. Eolo Albino de Souza 

v - DISCURSO DA SENHORITA 
PAUTILHA GUIMARÃES 

'Exmo. Sr. Dr. Roberto Resende, 0.0. Se
cretário da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais 

Exmo. Sr. D�. Richard Newberg, !).D. Di
retor do Escritório Tecnico de Agricultura 

Exmo. Sr. Dr. Vicentino Masini , 0.0. Di
retor do Instituto de Lacticínios "Cândid'o 
Tostes" 

Meus Senhores 
Minhas Senhoras 
Caros Formandos 

Eu me congratulo com vocês 'pela bri
lhante vi1ória hoje alcançada. Sei o quan
to êste ,dia signif ica para vocês. Compreen
do a sua alegria incontida, adivinho seus 
sonhos e aspirações. Estou certa de que 
conhecem o valor e a nobreza da nossa 
profissão. O quanto ela representa para o 
desenvolvim'ento do nosso país e para a 
defesa da saúde e bem-estar do nosso po
vo. As oportunidad�s que . ela lhes o!e,r�ce 
são i l imitadas. A Indústna de lactlclnlos 
de nossa terra caminha a passos largos. 
Com um trabalho fecundo, com seus conhe
cimentos .técnicos e científicos, adquiridos 
nesta Escola, vocês poderão impulsioná-Ia 
ainda mais, colocando-a no lugar de des
taque ,que bem merece. 

Na recente excursão que empreendemos 
nos Estados do Sul , tivemos oportunidade 
de observar e constatar o progresso e ta�
bém as necessidades da indústria de lactl
cínios do Brasi l .  Vimos, em São Paulo, gran
des usinas de abastecimento à capital, com 
cêrca de 1 milhão de l itros de leite .por 
dia dotadas dos mais modernos equlplJ
me�tos para beneficiamento do produto e, 
no entanto, com uma carência acentua.da. de 
técnicos. Esta falta de pessoal especlO l iza
do faz com que o leite consymid,o . naq.ue
la capital seja ainda de q�alidade Infe.no;, 
por falta de contrôle técnico e bacten.o!o
gico nos trabalhos de coleta e beneficia
mento. 

Vimos o Paraná, com um ,imenso poten
cial para producão de leite e, no entanto, 
com uma indústria primitiva en?aiand.o !?S 
primeiros passos. Não, obstante, . d

lspoe 
aquêle Estado de uma pegu,e�a porem .bem 
equipada escola de lactlclnlOs . que, infe
l izmente se encontra fechada. Ainda no Pa
raná, co'nhecemos a Coopera�iva d?s Colô
nias Holandesas de Carambel e Castrol?�- , 
da com sua excelente fábriéa de lactlcl
(1i�s e suas granjas-modêlo de produção de 
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leite, constituindo, para o visitante interes
sado, um ' verdadeiro oásis de lacticínios 
naquele Estado. Isto, mais uma' vez, vem 
provar o valor da técnica especial izada. 

Visitamos o Rio Grande do Sul, magní
fico com as suas imensas planícies e pos
suindo tôdas as condições ideais para ser 
um grande Estado lacticinista. Entretanto, 
enfrenta uma d ificu ldade imensa para aten
der às necessidades de sua indústria lacti
cinista, ·que desponta com' excelentes pers
pectivas, pois as suas quafro .escolas de 
lacticínios estão carentes de mestres espe
cializados, encontrando-se mesmo duas de
las fechadas. No Rio Grande do Sul, tive
mos a oportunidade de observar o valor 
da assistência técnica bem conduzida, atra
vés do excelente programa de orientação à 
indústria e à produção realizado pelo Ser
vico de Extensão - ASCAR. Em <todos os 
setores que visitamos, pudemos observar 
que a carência de técnicos ' era acentuada. 

Portanto, prezados técnicos em lacticí
nios, vocês ,podem ver que um imenso te
souro lhes está reservado e um futuro 'pro
missor os espera. Dediquem-se, pois, com 
todo ardor e entusiasmo ao desempenho de 
sua profissão. Levem por êste Brasil afora, 
tão sequioso de bons té'cnicos, ,todo o seu 
entusiasmo, todos os ensinamentos aqui 
recebidos para o melhor aproveitamenlú 
da matéria prima que existe mas não é 
aproveitada, pois sabemos que quase 50% 
do nosso leite é transformado em produtos 
de qualidade inferior, principalmente quei
jo e manteiga. Isto sem mencionar alguns 
milhares de litros de leite desnatado que 
são destinados à criação de suínos, quan
do 80% ,da mortalidade infantil em nosso 
país é devido à falta de leite, ô carência 
dêsse precioso alimento insubstituível para 
a infância. 

Através do trabalho de extensão lactici
nista que desenvo'lvemos no Brasil, ·temos 
observado uma ânsia incontida de con�. 
truir fábricas, enfim de aumentar, de melho. 
rar os' lacticínios. Se, por um lado, sur
gem organizações capazes de nos orgulhar 
uma vez que se ombreiam com suas con
gêneres �uropéias e norte-americanas, por 
outro lado, surgem também fábricas que 
por serem construídas sem o menor plane
jamento, sem obedecer os mínimos deta
lhes técnicos, acarretam verdadeiro desper
dício na manipulação do leite em produ
tos 'que podem constituir , um perigo para a 
saúde do povo, causando grandes pr�juízos 
e, corisequentemente, desestimulando a pro
dução. Temos visto fábricas que fecham 
suas portas, e, não raras vêzes, com exce-

lente maquinário importado, transformam-se 
em verdadeiro monturo de ferro velho. 
f.ra,cassos como êstes só têm uma explica
ção : falta de técnicos. 

E qual é a razão ,desta falta de técni
cos? Falta de boas escolas de lacticínios. 
!:ste Instituto cujos resultados têm sido tão 
promissores para Minas e para o Brasil. cc· 
mo a única Escola que vem realmente pre
parando bons técnicos lacticinistas, já não 
pode mais satisfazer às nossas crescentes 
necessidades. E preciso que -as nossas aspi
rações de ampliar sua capacidade de ensi
no e industrial ização, bem como a cria
ç'ão do curso superior de lacticínios, sejam 
concretizadas em flituro próximo. 

Para ,que êste sonho, que .é de ,todos nós, 
se torne realidade, temos procurado elevar 
nossos esforços acima dos obstáculos que 
surgem, sustentando-os no grande apoio 
que temos recebido de S .  Excia., o Sr. 
Governador Magalhães Pinto, do seu Se
cretário de Agrioultura, Dr. Roberto Resen
de e dos Diretores do Escritório Técnico 
·de Agricultura, Drs. Antônio José Rodrigues 
Fi lho e Richard Newberg. Graças ao in
terêsse manifesto do Govêrno Mineiro e 
das autori,dades do Ponto IV do Brasi l, en
contra-se em fase final de entendimentos o 
projeto em cooperação com a "Aliança 
para o Progresso" que visa estabelecer, em 
1 963, um programa com êste Instituto, com 
o objetivo de promover a criação do Curso 
Superior de Lacticínios e a ampliação de 
sua capacidade industrial '  e de ensino. 

Estou certa do grande benefício que es
ta ajuda, se concretizada, virá proporcio
nar ao Instituto e ao ensino lacticinista no 
Brasil . Se perdermos esta oportunidade de 
progredir, esta Escola, apesar dos relevan
tes serviços prestados ao ensino lacticinis
ta, não tem e não terá meios de acompa
nhar a evolucão ,e as necessidades da in
dústria, dada ' a falta de recursos. Não po
demos pretender que o Instituto se desen
volva com seus próprios recursos, a menos 
que queiramos perder a liderança que êle 
vem exercendo desde a sua criação. 

Este dia feliz da sua formatura constitui 
um marco para a realização do nosso 
ideal. Temos aqui presentes dois amigos, 
dois homens que ocupam posição de suma 
importância para conseguirmos concretizar 
êsse Projeto. Trata-se do Dr. Roberto Re
sende, Secretário da Agricultura de Minas 
Gerais, que esta hirma, ' como justa home
nagem, teve a honra de ter como paranin
fo, e o' Dr. Richard Newberg, Diretor Ame
ricano do ET A, que está também represen-
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tando o Diretor Brasileiro daquele Escri
tório. 

O Dr. Newberg veio prestigiar e�ta c�
rimônia e conhecer o trabalho aquI rea'li
zado, de que tanto tem ouvido fal<;Ir; .Se-
ja benvindo à nossa Escola de LactlclnlOS. 
Esperamos que, desta visita, o Senhor, . que 
tanto apoio tem dado a� nossO proleto, 
possa sentir porque deselamos c;om tan
to empenho rea)izá-Io neste Inst!tuto de 
Lacticínios de JUIZ de Fora. D�. Newberg, 

Permital')1-me dizer que a indús!ria de 
ladicínios muito significou para mim, d�
pois que eu pude conh�cê-Ia, dos seus prl� 
mórdios aos dias de hOle, em que ela esta 
situada entre as mais expressivas font.es de 
renda para o país . . A introdução da . indús-
tria láctica no Brasd se deve ao Sr. Carlos 
Pereira de Sá Fortes, que de . v?l!a da Eu-
ropa trouxe técnicos_ e ma.qu !narlos nec:.s
sários para produçao raCional de quell? 
e manteiga. Fundou. . na. Ser�a . da Manh
queira, em 1 875. a primeira fabrica de lac
ticínios do BrasIl. o Senhor que é natural . �e . Mlnesota, um 

dos maiores Estados ladlclnlstas dos Esta
dos Unidos, com um'a universidade qu� ,P?S
sui um d9S melhores cursos de lactlclnlOS 
que conheci, saberá comp�eender nossa,s 
necessidades e porque precisamos '?rj;l'?nI- . 
zar, também, no maior 'Est?do lachclnlsta 
do Brasil que é Minas Gerais, a melhor es
cola de lacticínios. 

Caros técnicos lacticinistas:  - Peço a Deus 
que os abençoe e guie os seus rpas.sos .no 
sagrado caminho do ' dever. Que Ilumine 
as suas inteligências para que, despertad,?s 
por um grande desejo ?e servir à indú�tna 
de lacticínios e ao Brasl'l, procurem apnmo
rar sempre e cada vez mais os seus conhe
cimentos. Procurem cumprir o se� dever, tra
balhando com amor e ideal, . Visando sem
pre a perfeicão e mantendo viva a esperan
ca de, em 'futuro próximo, regressarem a 
ésta escola para frequentar o curso supe
rior de lacticínios . 

VI - DISCURSO
' 
DO FORMANDO 

JAIRO FONSECA 

Não cause espécie aos que assistem es
ta solenidade o levantar-se de uma outra 
voz de formando. Minha palavra Ira, na 
verdade, secundar as proferidas pelo nosso 
intérprete. Tomo a liberdade . de usar a 
palavra livre porque �m senhme.nto pro

fundo de alegria e tm.teza me Impel� a 
manifestar-me, neste hOle <;lue pode Vir a 
ser o vertice de outros caminhos ·que t0n:'_e

mos, os novos técnicos, para t<;Ilvez, nao 

nos encontrarmos mais. O entus�a:n:t0 que 

me invade a alma pela grande vltona con

segui,da no estudo, que definirá o _ ama
nhã e que foi, no seu dec;:u,rso, a raz,!o de 

ser da minha grande feliCidade .P?r,hCular 

que, pela graça de Deus, se definira d:n

tro de poucas horas, transborda os fre�os 

de meu coração ' e pede que eu. tambe� 
diga o que significa�am para_ mim, partl

cülarmente, os maravl'lhos.os ires anos pas

sados nesta casa de ensinO modelar. 

A Indústria de Lacticínios no período d.e 
87 anos vem desempenhando um dos mais 
importantes papéis n,? civilizaç?o do . nosso 
meio rura'l, POIS, cogltand? o In,dustrlal de 
construir estradas e adquirir velculos par? 
transporte, po�que as�i� é. possível ,o?9UI-
rir leite a maiores distancias e a Civiliza
ção penetra cada vez mais. 

.Como o transporte do leite é obrigatório, 
diàriamente, a professôra rural adota o 
caminhão de leite p'ara seu transporte nor
maL O caminhão de leite torna-se o pre
cursor dos transportes regular�s de . merca
dorias que antes não prodUZiam riquezas. 

O Brasil não pode prescindir da indús
tria de lacticínios, como elemento pr,?du
tor de riquezas . e de �iviliza5ão, e Minas 
Gerais com mUito m'als razoa porque . as 
suas montanhas, não permitindo mecanl:za
cão da lavoura, só podem ser a�r,?veilc::
das econômicamente para a pecuana lei-

teira . 

O Instituto de Lacticínios "Cândido Tos
tes", arta'Vés de .sua Dir�toria, Professô�es 
dedicados, autOridades, Inter�ssad_os, PU?
neiros muitos dêles na orga.nlzaçao dlda
tica de matérias técnicas, cUIO fundamento 
não raras vêzes tão só se encontrqm em 
idiomas estrangeiros, c0!l'0 Inglês,. Ale
mão, Italiano, etc. , .os aSsls!ent�s, unldo� a 
cooperação d.e pent.os naCionaiS, te� Sido 
o de proporcionar aqueles q�e. aquI a,c,?:
rem os ensinamentos tecnologlcos, hlgle-

'
nico e prático da Indústria. 

Reconheco êste esfôrço de todos vós e 

agradeço � que fizestes por mim .e o que 

estais fazendo para o nossO BraSIl. 

A Indústria de Lacticínios Nacional ten� 

de a ser uma das organizações fundamen

tais para a rec�ita .da . União. NC?sso 

povo ainda necessita ahnglr u�� matunda

de sanitária alimentar e sufiCiente, ,.yara 

compreender que no 'leite e seus . deriva�os 

encontramos a base de nossa alimentaçao . •  
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Os técnicos em lacticínios, já formados na 
linguagem dó perito Pimentel Gomes, têem 
quebrado tabus. EsforcellJo-nos colegas pa
ra não perdermos o nome 'que nossos an
tecessores com muito esfôrco e trabalho 
conseguiram. ' 

A carreira que abraçamos é de muita 
importância, pois iremos ,desenvolver as 
nossas atividades profissionais no maior
setor da atividade humana - nas indústrias 
de alimentação. Onde cêrca de 2/3 da po
pulação do mundo trabalham nessa Indús
tria. E dentre elas a de lacticínios ocupa 
um dos primeiros lugares, nas Nacões ci-
vilizadas. 

. 

Co'legas. 
O combate áspero da vida nos levará a 

várias encruzi·lhadas. Separemo-nos hoje, 
tomemos nossos rumos com o ânimo deli
berado e firme de dignificar a profissão por 
nós abraça·da. 

O Brasil está numa fase decisiva de apri
moramento industrial, por isto precisa de 
técnicos para que as suas riquezas sejam 
efetivamente exploradas. Nós somos uma es
perança pará nossa Pátria, devemos saber 
corresponder a esta esperanca. Disse no 
início de minha desataviada ' oração, que 

m� sentia }mbuíd? de sentimentos parado" 
XOlS: alegria e tnsteza. O meu entusiasmo 
pela profissão explica o meu p razer, e meú 
adeus aos mestres, a esta casa e aos com
panheiros, define a minha nos'taígia. 

De fato pude, nestes três anos de estu
dos, conhecer. e aproximar-me, pelo respei� 
to e pela amizade, de mestres dedicados e 
competentes que têem pelo Instituto um 
profundo amor e uma dedicacão somente 
compreensível nos espíritos idealistas .e co� 
rajosos. Não me desligarei, totalmente, po
rém, de seus ensinamentos; filho pródigo, 
voltarei oté êles quando necessitar de uma 
orientação segura e capaz, pois bem sei 
que em nenhum outro lugar mais salutares 
conselhos eu teria. 

, . Por outro lado, afasto-me de colegas 
que lutaram comigo, ombro a ombro, no 
sagrado mister de conquistar o galardão 
que nossas inclinações escolheram. Compa
nheiros a que me liguei por lacos de imor
redoura amizade, superior às 'democráticas 
opiniões contrárias manifestadas com os 
ímpetos próprios de uma mocidade vibrante. 

A-deus colegas ! 
Eu vos desejo, com tôda sinceridade fe

licidades, pois grande é a dívida para 'com 
nossos pais, nossos mestres e nossa Pátria. 

(Continuacão da pág. 22) 

gente, de modo a at�alizá-Ia com o que ha
ja de mais eficiente. 

Para realização dêstes trabalhos junto à 
produção, ao beneficiamento e à industria
lizaçõo do leite, a DIPOA cobra uma taxa 
de inspeção. Esta taxa foi instituída em 1 938, 
quando nossa moeda era o mil-réis. Cobra
vam-se 50 réis (hoje Cr$ 0,05) por quilo de 
manteiga, queijo, leite em pó, etc. ) e 5 reis 

(Cr$ 0,005) por litro de leite ' pasteurizado. 
Estas irrisórias e desvalorizadas importân
cias continuam sendo cobradas ' até, hoje 
quando o aumento do valor dos lacticínios 
atingiu quase 2.000%. Atualizemos esta ta
xa de inspeção e consigamos elementos efi
cientes de trabalho a fim de que a DIPOA 
realize seu grande objetivo elevar ao má
ximo nossa .indústria leiteira ! 

(Continuação da pág. 23) 

Apesar do que possa se passar no campo 
fisiológico, não há dúvida da importância 
da lentidão metaból,ica no caso da penici
lina. A penicilina é produzida por um pro
cesso de fermentação. A medida que esta 
fermentação avança, a alcalinidade da cul
tura de bactérias aumenta a um ponto tal 
que o môfo da penicilina cessa seu desen-

volvimento. Pará neutralizar esta alcalinida
de, deve-se usar um carboidrato. Desde que 
se começou' a produzir a penicilina, a lacto
se vem ocupando o lugar dêste carboidrato, 
em muitos ' laboratórios, já que é o menos 
afetado pelo organismo. 

(Traduzido da Revista SanCor, setembro 
de 1 962, por Humberto Gomes) . 
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CASA BADARACO INDúSTRIA E COMÉRCIO IJIMITADA 

Apresenta 

a última 

paiavra em 

Refrigeração 

', Ifidustrial e 

Comercial 

Hesfriador para leite 

Instalações Frigoríficas, Câmaras, Sorveterias, Balcões Frigoríficos, Geladeiras par� 
Açougue, Hotéis, Restaurantes e Bares em geral, Refrigeradores Comerciais e Domésticos. 
Máquinas para Café, Estufas para , Pastéis, Vitrinas, Balanças automáticas,

. 
Cortador'�8 

de' Frios e Reguladores de voltagem. 
_ 
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DES�ATADEIRAS - PADRONi&ADORAS 
T f T A N 

FÁCIL lVIANEJO - ALTA QUALIDADE 

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

INDÚSTRIA IE COMÉRCIO 

MATRIZ : 
Escritório: Av. General Justo, 365 - 3.0 ondor - Enderêço Telegrófico "TRÓPICO" Telefone , 32-4314 - C a i x a  P os t a l  5294  _ Est a d o  d a  G u a n a b a r a  Fábrica: Eslrada Vicenle de Carvalho, 1468 _ Eslado da Guanabara: 

FILflilS-:" 
S�a Paulo: Rua Alameda

.
JaÚ, 740 - Telefone, 31-5239 - Enderêço Telegráfico "GLACIAL" _ C 'xa P I 1 7984 Poria Alesre: Rua Volunlario, d a  Palria, 527 - 5/31/35/39 _ Telefone" 8664 e 9-2284 _ End.

a�eleg�" ?ATlASU: REPRESENTANTES : Forta leza:  Gro<;.n l a n d  l i d a .  - R u o  Leona r d o  d o  Mola,  8 1 0  _ C a i x a  Po,t I 986 _ C • Salvador: . Engebros (Enge�haria Especializada Brasileiro ltdo.l � Av. Estados Unidos,
o
ó _ 5/809 ::hi�' �el� �oro�o n te: E. M a n

.
n h o  5/A - Av. P a r a n á, 170/ 80 - Tel efone: 2-0484 _ C a i x a  P o , l a l  192: .. ecl e. DeniS Paredes & CIO. � Av. Guararopes, 154 � 5.0 andor • Caixa Posto I 469 _ Pernambuco. 
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METALORGICA BARRA DO PIRAI LTDA. 
FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 116 

Enderêço telegráfioo : "METAL úRG ICA" 

BARRA DO PillAí - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO. 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento: 50 % com a encomenda 

50 % financiados em 12 mes.es. 

La Las inteiriças, Baldes comuns, :Caldes para ordenha, Baldes com bico e gra

·l.uação, Baldes graduados com bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques de 

aço inoxidável, Tanques duplos para queijo em aço inoxidável, D epósitos p a·· 

1 a creme, Depósitos para man teiga, Fôrmas para queijos tipo mineiro e p r a '  

tn ,  Liras, Resfriadores, pasteuriza dores, Reformas d e  vasilhame em geral . 
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