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BACTERIOFAGOS 
INTRODUÇÃO 

O bacteriófago é sem dúvida uma das 
, principais causas na perdq de atividade dos 

fermentos lácticos, principalmente nos 'casos " em que se verifica uma' cOl!lpleta cessação 
de désenvolvimento. Um ataque pelo bacte-

"riófago a 'u'ma cultura láctica, quandq bem 
sucedido, geralmente causa prevenção ,com
pleta à produção de ácido lócticcí. 

Bacteriófagos são partículas submicroscó
picas classificados como vírus ou como um 
subgrupo dos vírus, parasitas específico das 
bactérias e dotados da 'propriedade de rege
neracão própria quãndo em ,associação com 
bactéria de, estirpe apropriada: O bacterió
fago é extremamente específico. Devido ao 
�eu tamanho tão diminuto ,é impossível sua 
observação através do microscópio comum, 
assim como também é impossível sua remo
ção de um� solução por meio de filtração, 
mas, pode ser fàcilmente separado das bac
térias pela filtração por intermédio de um 
filtro que venha reter as '  l:lactérias, ficando 
o bacteriófago no filtrcído. Os valôres ge
ralmente' aceitos para o tamanho elo ' bac
teriófago é de 10 a 80 rrlJTI (*) - (diâmetro da 
"cabeça") 

, 
1 

1 mm = m = 
1000 

---'--- cm 
10 000 000 

Morfológitamente, o bacteriófago é cons
- tituklo por uma "cabeça" e por, um prolon-

gamemto ,tubular ou "cauda". ' 

negrito" simbolizando MICRON. 

LáctÍcas -.. _ -

Bacteriófagos ativos cóntra Streptococcus 
cremoris e Streptococcus lactis têm diâme
t ro da , "càbeca" de cêrca de 70 mm e 
uma cauda de 150 a '160 mm de compri
'rT)ento por 7,0 mm de espessura. 

A semelhanca dos microorganismos, vírus 
e enzimas, o l5acteriófago é destruído pelo 
calor, sendo que temperaturas de 63 a 88°C 
por 30 minutos são suficientes para tal. A 
temperatura, exata necessária para destrui
ção depende da est irpe. Preparações desidra
tadas oferecem mais resistência ao calor, e 
de uma maneira geral pode-se dizer que a 
destruição dos bacteriófagos pelo aqueci
mento se assemelha à desn,aturação de pro
teínas pelo calor. Sob condições favoráveis 
sua resistência , é geralmente aumentada, 
e viabi l idade após secagem já fo'i consta
tada. A semelhanca das bactérias o bacte� 
riófago goza ,da kabi l idade de se adaptar 
a condições que normalmente seriam detri
mentais ao seu desenvolvimento. Embora ca� 
pazes de sobreviver a variações de pH de 
3 a 11, e a soluções di luídas de c loreto de 
mercúrio, bacteriófago.s são destruídos pelos 
raios Ultra-Violeta e por solução de hipo-
clorito a 500 p.p.m. ' 

Natureza do desenvolvimento: 
Quando um pequeno número de bacterió

fagos é adicionado (J umá cultura de bacté
rias suceptíveis a êstes bacteriófagos, algu� 
más das célu las '  bacterianas sofrem a infec
ção. Por um certo tempo essa's células não 
apresentam nenhuma muqança' notável. tsse 
tempo, geralmen�e, é de 15 a, 60 mirlUtos, 
dependendo da natureza ,da bactéria e do 
bacteriófago em questão, assim como tam
bém das condições de cultivo. Após êsse 
tempo as- células começam a sofrer lise qua
se que imediatamente. Devido à' ação l íti
ca as células l ibertam uma grande quanti
dade de novos bacteriófagos; Essas partí
culas por' sua, vez passam a atacar outras 

' células, repetindo o mesmo C;iclo. Conse
qüentemente, mesmo que o número de bac
teriófagos inicia lmente introduzido seja pe
qúeno, podemos obter a destruição de  tôda 
a população bacteriana em Ipoucas horas. 

Considerando mais detalhadamente a na
tureza dêstes processos notamos que na pri
meira fase da infecção pelo bacteriófagoí 

. êle se adere à membrana citoplasmáticcí da 
bactéria por um. :processo de adsorção. A 
estrutura responsável por êste processo é a 
cauda que é iJmtubo de constituição pro

' teínica. A cauda contém. um enzima especí-
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fiç,o capaz de �tacar certas l igações qUlml
cas dos componentes da membrana celu larr 
cri(�o assim um orifício no lugar de ade
são. Graças a êsse rompimento da princi
pal barreira defensiva da bactériar o bac
terióafgo ' obtém direta conexão entre o ci
toplasma. bacteriano e sua "cabeça" através 
dêste tubo ôcor a cauda. A cabeca do bac
teriófago é constituídá de uma camada ex
terna de proteína envolvendo a substância 
interna que é composta de qcidó deoxiribo
nucléico (ADN). - O ácido deoxiribonucléico 

'. e então injetado no citoplasma bacter. iano. 
A. estrutura' proteínica gera lmente perma
nece aderida à bactéria mas pode ser remo
\lida mecânicam�nte após injeção do ADN 
sem nenhum efeito no curso normal da in
fecção, onde se conclui que somente o áci
do .nucléico do bacteriófago participei. dire, 
tamente no desenvolvimento do ciclo interno. 
Uma vez situado no citoplasma o ácido nu
cléico do bacteriófago "dirige" as informa- . 
ções genéticas necessárias à sintetiza cão de 
uma série de enzimas específicos que 'em' 
co�junção com .o maquinário metabólico já 
eXistente, catal izam a formacãô de mais 
ácido nucléico e proteína necessá" rios à for
mação de novos baderiófagos. Somente nos 
estágios finais do processe infeccioso, é qué 
estas subunidades estruturais :são "monta
das" formando eryJão os novos baderiófa
gos ou "viriões".;Q per'íodo corresponden
te entre o estág io latente da -Ínfeccão e a 
lise da célula é denominado fase ' vegeta
tiva do desenvolvimento viral. O ciclo dos 
everitos acima descritos é conhecido como 
ciclo,l ítico. Este ciclo , ocorre qúando uma 
bactérai sofre a infeccão de um bacterió
fago virulento. Porém nem todos os' bacte
i-iófagos são virulentos e as 'culturas sujei
tas à infecção por pacteriófagos moderados 
nõo .experimentam lise de tôdas as células, 
passandó a haver uma relacão entre a cé
lu la .atacada e o bqcteriófago, relação essa 
que é denominada l isogenia. Na l isogenia 
o . ácido nucléico injetado ao invés de ini
cia'f a sJntese de , material para confeccão 
d e '  mais' bacteriófagos, apenas' se, aderé a 
.uma locàlização específica no cromOsoma 

' da bactéria e. é assim reproduzido junta
'mente com o i::romosoma e transmitido re
gularmente pela divisão celular. Nesta con

.dição; q!1e é denominada de "estado profa
go" o vírus torná-se. indistinguível de uma 
rég ião genéticq ,específica no crombsoma 

. bacteriano. Urrià raça . bacteriana capaz de 
pe'rpet�ar  um . �acterio,f�go ' n� e�tado pro
fago e denommada . hsogêmca . ' Por ra
zões a inc;la desconhecidas, ocasionalmente 
ocorre a mudanç.a dó estado profag'o para 
o estado vegetativo nas células lisogênicas. 

·.Embora transição éspOlltânea para o estado 
vegetativo seja' ràrortransição' indúzidapo-

de ser a lgumas vêzes obtida por meio 'de 
�gentes especiais, os qua is são caracterls- . 
tlcamente os mesmos capazes de produzir 
mutações genéticas, por exemplo : - raios 
ultra-violeta. . ' 

CARASrERíSTICA DO ATAQUE NA 
INDúSTRIA DE LACTICíNIOS· 

Pesquisas extensivas nos Estados Unidos, 
Nova Zelândia, e ' Inglaterra contribuíram 
para um ��Ihor entendimento sôbr� a açqo 
dos bactenofagos nas culturas láctlcas. Nu: 
ma tentativa de resumo dos pontos princi-' 
pais trazidos à luz por estas pesquisas, con
cluímos que: 

1) Tôdas as culturas lácticas são sugeitas 
ao bacteriófago. . 

2) Bacteriófago é específico para racas 
únicas. ' . 

3) Bacteriófagos estão comumente pre
sentes no sôro. ' 

4) Bacteriófagos costumam permanecer por 
um longo tempo em resíduos de sôro res

lsecado e nos equipamentos. 
O ataque pelo bacteriófago ao fermento 

láctico tem sido obserVado em todos os 
países onde quei jo' cheddcir e tipos simila
res são produzidos. Queijos manufaturados 
com f�rmentos compostos de um só tipo de 
organismo e em que uma rápida prodl.lcão 
de ácido láctico é neéessária, são os mais 
suceptíveis. A cessação da produção de áci
do é geralmente drástica. Devido à acão do 
bacteriófago ser 'a ltam�nte específ(éa em 
função da bactéria suceptível temos que ,o's 
fermentos cómpostos de diferentes organis
mos ou culturas mistas, sofrem, em menor 
esccila, a ação destruidora do bacteriófago. 

Em culturas mistas, temo� racas resisten
tes que estão presentes 'e continuam a fer
men,tação após a l ise dos organismos sucep
tívels. A extensão em qu.e a l ise dos organis
mos suceptíveis atua na menor atividade do 
fermento depende da proporcão relativa dós 
organismos resistentes para' os não resis-" 
tentes. . . ,  

Em geral, 6 número de bacterióf�gos pre1 
sente numa cultura láctica . ,precisa .aumen
tar de um teor inicial relativamente pequeno 
a, �m número igual ou ma ior do que as hac
tenas presentes, para que a inativacão da 
produção de ácido seja aparente. Quando 
êste n ível é atingido, essencialmente temos 
tôdas as células sensíveis atacadas e a  acão 
l ítica se efetua em cêrca de 40 a 60 minufos 
em condições normais. " : . 

, 
Quando uma cultura mista' fa lha devido 

a.o ataque pe, lo. bacteriófagq, significa que 
todas as especles sofreram facão l ítica ou !,mtão _apenas a espécie domínante sofreu 
mfeccao. . 

,t.. s9bido que quando uma cultur�' mista é 
utilizada, lima -esp'éciê se desel1volverá rã-

pidamente, tornando-se dominante. No caso 
· desta espécie 'ser atacada,' haverá um declí
nio de atividade, porém as ciutrqs espécies 
se desenvolverão normalmente e a produção 
de ácido voltará ao n ível normal. 

A ação do bacteriófago sôbre uma espé
cie numa cultura composta de 3 espécies 
diferentes poderá ser quase nula quanto à 
produção de ácido, dep§'ndendo da espécie 
usada. " 

Todavia, a mistura indiscriminada de vá-
· rias espécies numa cultura láctica não é 
aconselhável, pois seu va lor prático é di
,minuto. 

Dos organismos mais comumente usados 
nas cúlturas lácticas, não apenas os Strepto
coccus lactis"e cremoris sofrem ação do bac
teriófago, mas também organismos como'o 
,Streptococcus' thermophilus, Streptococcus 
diaceti lactis, Leuconostoc ci.trovorum, Leuco
nosto: dex.tr�:micu.m. e Lac!obacll lus ac!dophi- . ' Ius saq sUleltos a mfecçao. Amda ha a lgu
ma dúvida quanto à suceptibi l idade dos Lac" 
tobacil lus casei, plantarum e pulgaricus. 

FONTES DE CONTAMINAÇÃO 

A mais importante fonte de ·contaminação 
é, sem dúvida, devido a próprici natureza da 
fabricação de quei jo� o sôro. • .. 

Na oper,ação de. desnate do sôro temos 
a causa principa l do foco de infecção, isto 
porque as desnatadeiras de sôro geralmen
te produzem uma névoa de sôro onde g ran-,. 
de número de partículas de bacteriófagos se 
encontram em suspensão. Quando o sôro é 
desp:ejado no chão a possibil idade de con
taminação é grandemente aumentada, uma 
'Vez que há a possibi l idade de respingar  em 
·superfícies que terão contacto com o lei�e 
ou mesmo no próp.rio leite. 

Algumas partículas de ,bacteriófagos são 
· bastante resistentes à secagem e podem per
manecer por um longo tempo, nas paredes,' 
pisos e superfícies do equipamentQ. 
. Quando o ,sôro é retornado ao fazendeiro 

nos mesmos latões que serviram para trazer 
o leite para a fábrica, o leite contido ries
tes latões podem possuir ,quantidade consi
derável de ' bacteriófagos. Cio ri nação 'do 

'sôro (600 p. p. m.) é efetiva mas é econô-
micamente impraticável: O aquecimento do 
sôro é probfemático devido a 'coagulação 
:das proteínas do sôro. A solução satisfató
ria para êste problema é evitar que o sôro 
seja retornado ao fazendeiro nas mesmas 
latas que serviram ao transporte do leite. 

COMBATE E CONTROLE 

Uma vez tendo o ba�teriófago gan'ho en
trada na fábrica, pode ser ençontrado no 
-ar, . nas paredes, . na superfície . dos ,equipa-

mentos, no sôro, na desnatadeira de sôro 
e na roupa dos operários;. especialmente 

. na daquéles q.�e trabalham em volt9.:::, do 
tanque de queIlO. ;.'ÇI< 

Problemas com bacteriófagos em "c,ultu
ras mãe" é menos freqüente quando as 
culturas são inoculadas por p.essoa l especia l-, 
mente treinado, em salas especiais, uscindo , 
técnica asséptica, rigorosamente controlada. 

. Problemas com bacteriófagos , é de se espe
rar se culturas mãe, culturas intermediárias 
e fermento' industrial são manipulados por 
operários ,sem treino especial 'em qualquer 
sala da fábrica, geralmente aberta" ou em 
la!:JOratório onde qualquer pessoa tem aces- ' 
so. O uso de potes de bôca larga, na repi
cagem de cultura mãe, oferece grande opar
tunidade de cantaminacão. 

As sugestões para co'mbater as bacterió
fagos quando já presentes na fábrica Ol) en
tão para reduzir as chances de maiares pro
blemas, padem ser assim sumarizadas. 

A - Troca de Fermentos 

1) Substituir a cultura velha par uma nava. 
2) Selecianar diversas culturas e usar uma 

cultura diferente em dias sucessivos. 
3) Inocu'lar o fermento intermediário e o  

fermento da fábrica cam culturas desenval
vidas isoladamente e cambiná-Ias apenas na 
hara da inaculação. 

B - Estabelecimento de um prograJTIa 
rígido de s 'anitização 

1) Maior cuidada e cantrôle na esteri l i
zaçãO' de tanques, tubulações e de .todo o 
equipamentO' usado na fabricaçãO'. 

2) Melharamento da iimpeza, . com ênfase 
,especial no tacante a passíveis contamina
ções pela ar, tanques de sôro e névoa, pro
duzida pela ·desnatadaiera ,de sôro. 

3) Verificar efetividade da esteri l ização 
na máquina de lavar latões e praibir a re
messa de sôro em latões de leite. 

4) Lavar paredes, janelas, prateleiras ' e 
outras superfícies com uma salução forte ' de 
hipacloi'ito. 

. 

: 5) Evitar ccirrentes' de. a r  e . pcieira no inte
rior das salas de fabricação. 

C - Melhorar a técnica de inoculação 
dos fermentos 

1) Proibir a entradc :"1 labaratória de 
operários que lidam cam as queijos. 

2) Usar frascos de pequena abertura para 
a inoculação de cultura-mãe e culturas in
termediárias. 
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3) Construir sala especial para a inocula
cão e incuba cão das culturas intermediárias 
é f�mento industrial, onde equipamento es
peC1el, deve ser usado, de maneira a reduzir 
ao mínimo a chance d.e contaminaçãp pelo 
ar durante e após o aquecimento do leite. 

Deve-se sempre levar em consideração que 
não há um método único que seja satisfató
rio €i seguro na eliminacão de problemas 
com o bacteriófago. 'O cóntrôle consiste na 
aplicação de várias medidas baseadas em 
princípios fundamentais, já estabelecidos, na 
esperanca de. que uma ou a lgumas delas 
reduzirão a contamina cão a um número 
insignificante. ' 

O meio de cultura exerce uma influência 
considerável no átaque à 'cultura pelo bec
teriófago. . Constituintes como cálcio, amino-ácidos, 
�vitaminas e triptona pareCem ser necessários 
à atividade do bacteriófago. 

As condições de températura agem sôbre 
êles mais diversamente do que sôbre o or
ganismo homólogo. O pH ideal é de cêrcc;l 
de 6,5 e pode variar de 5 a 8 e a inda 'per
mitir multipl icação. Em. condições ótimas 
( leite como meio, pH 6,5 e a 30°C) o número 
de partículas pode crescer de ]0 a 1 06 em 
5 horas e de 1 0  a 2 x 1 08 em 7 hor.as . . 

Os ions de cálcio soá essenciais à proli
feração do bacteriófago e especlficamente 
para sua penetração na· célula do Strepto
coccus. Há um paralelo interessante entre 
êste fenômeno e a acão do coa lho sôbre a 
caseína. Se o fermenfo láctico é ·desenvolvi
do num meio deficiente em cálcio a cul
tura. não é sômente proteg ida como tam
bém o bacteriófago, se presente, é destruí
do. Baseados nessas propriedades cientistas 
propuseram diversos meios . específicos pa
ra a proteção das culturas, contra bacterió
fagos. Dos meios' estudados citaremos o uti
l izado pelo "The Eastern Uti l ization Research 
and Developrnent. Division Dairy 'Products 
laboratory, U. S. Department of Agriculture, 
Washington, D.C., cujo uso; já testado in
dustrialmente, tem se mostrado como um dos ' 
métodos .mais eficientes, sendo capaz de l i
vrar de bacteriófagos uma cultura larga
mente contamin'ada em 3 ou 4 repicagens. 
- Este método consiste na adicão de uma 
solução "buffer" ao leite a ' sér usado na 

. repicagem do fermento, e dar um aqueci
mento leve a êste leite fosfatado:· 

A - Preparo da solução estoque 
(éoncentração d",�, .lplex!mpdamente - 60%) 

1 )  Colocar .36 gr. de fosfato de potássio 
monobásico - (K H2P04) - e 24. g r. de fos
fato de sódio dibásico - (Na2HP04) - em 

20 ml de águÇl destilad� e completar o 
volume para 1 00 ml. , 

2) Aquecer a mistura a aproximadamente, 
de 91 a 1 00°C - até que os sais se tenham 
dissolvido - Resfriar. 

B - Preparo do leite para cultura mãe 
1) Esteri lizar o leite desnatado, ou leite . em pó desnatado. reconstituído (1 0% sóli

dos -) ou leite integral em autoclave por 1 5  
minutos, à temperatura d e  1 21 °C. 

E: importante que o leite seja esteri l izado 
antes da adição do "buffer", devido a for
mação indesejável de precipitado, no caso' 
da ad icão antes da esteri l izacão. 

2) Esteri l izar a qt,Jantidade �ecessária de 
"buffer" - (solução estoque) a 1 21 °C por 1 5  
minutos. 

3) Adicionar a solução estéril do "buffern 
ao leite esterilizado em quantidade sufici
ente para fornecer uma concentração de 
2% dos sais. Por exemplo 2,5 ml do buffer 
. para cada 75 ml de leite. 

4) Mexer com agitação ·moderada. 
5) Aquecer. o leite fosfatado a 85 - 88°C 

por 1 5  minutos. O aquecimento do leite fos
fatado é aboslutamente necessário. 

6)' Resfriar  o leite fosfatado à temperaturà 
de inoculacão e inocular da maneira usual. 
Recomendá-se que o período . de incubação 
seja um pouco mais longo que o norma l. 

Após a inoculação 'por 16 a 18 horas, o 
pH do fermento láctico obtido com o leite 
.fosfatado deve ser de ordem de 4,6 a 4,8. 

. A atividade da cultura pode ser aval iada 
pela dosagem da acidez do fermento, porém 
é importante lembrar que uma correção de
ve .ser feita para ação "'buffer" do .fosfato" 

Testes para bacteriófagos 

O método mais simples de Se positiva r 
a presença de bacteriófagos no fermento in
dustrial é proceder um teste de atividade 
na cultura mãe e comparar o resultado com 
um teste semelhante realizado com fermento 
contendo 1 %  da cultura mãe e 0,1 % do fer
mento que se suspeita de conter bacteriófa
gos. O teste de atividade pode ser realiza
do com azul de metileno, resazurina ou 
qua lquer outro teste em que o princípio de 
redução do corante é empregado. 

Quando cultura de uma única cêpa é 
uti!izada a presença de bacteriófago pode 
ser demonstrada pelo processo de placas. 
- Neste método duas amostras do fermento 
são utilizadas, sendo que Uma delas é aque� 
cida à temperatura de. esterilização e· uti l i
zada com a finalidade de diferenciar entre 
bacteriófagos e outras substâncias inibido,-

ras do desenvolvimento do germe láctico -
(antibiótico, . compostos de amônia quater
nária, sulfa, etc.). 
. Placas são preparadas usando-se 1 2  ml 

de um meio cQm agar, apropriado para o 
desenvolvimento do organismo da cultura a 
ser testada. Este meio é despejado em placa 
de Petri e deixado solidificar. Para cada 
diluição da cultura, que se supõe conter bac
teriófagos, é feita uma placa. Colocacse em 
um tubo de ensaio 3 ml de uma solução de 
Ca Cb 2 H20 a 3,25% - (diluinte celular), 
0,1 ml de cultura sabidamente livre de bac
teriófago e de mesma composição (cepa) 
da cultura e ser testada, e 3 ml de di luição . desejada da cultura em questá"b. Finalmente 
3 ml de meio de agar, derretido e a 65°C 
é adicionado e o tubo invertido 6 vêzes 
para misturar bem, os componentes. Três ml  
desta mistura são distribuídos sôbre o agar 
previamente despejado na  placa. de Petri. 

Após solidificação desta camada a placa 
é incubada sem inversão, à 30°C por cêrca 
de 1 8  à 20 horas. Cada zona clara que se 
verificar, após o período de. incubação, 
significa que houve l ise da célula bacteria
na. Considera-se pois que cada zona foi 
criada por uma partícula de bacteriófago 
presente na cultura testada. Multiplicando
se o número de zonas p�la di luição da .pla
ca obtém-se o número de bacteriófagos pre
sentes na cultura testada. 
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Muitas vêzes recomenda-se a utilização 
apenas do sôro na determinação do número 
de;bacteriófagos pelo ,método de placas.f:-n
do que êste sôro sofre uma filtração bocte- . 
riana, com 'a  final idade de remover tô- . 
das as 'células presentes evitando àssim que. 
a presença de bactérias. r��istentes ao bac
te�iófago venham a prelualcar o resultado. 

A presença' de bacteriófago pode também' 
ser determinada por intermédio de meio Ii- . 
quido, bastando para isso que se inocule 
uma cultura livre de bacteriófagos e se adi- . 
cione uma quantidade determinada da; 
amostra a ser testada. O não desenvolvi- . 
mento de organismo, a�ós ' incubação, veri- . 
ficado pela densidade do meio, indicará ' 
presença de bacteriófago. 
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- "XVII.a Se m '3.n.a do Lacticinista 

Plano de Lactícíníos" da ABCAR'à 
Pautilha Guimarães 

OB�ETIVOS: " 

I - Promover o dese"nvolvimento da indÍís
tria de laeticínios, dentro de um padrão téc
nico moderno e funcional, para melhorar a 
qua lidade do leite e derivados, a fim de:  
a)  melhorar a al imentação e saúde do povo 

brasileiro através de maior consumo de 
leite, que é o a l imento mais completo" em 
quase todos os princípios nutritivos;-

b) evitar a mortal idade infantil, em grande 
parte ocasionada pela falta de l eite e 
pela sua má qualidade; 

c) proporcionar maior renda ao agricultor 
e, conseqüentemente, elevar o padrão de 
vida de considerável parte da população 
brasileira que tem sua economia baseada 
na produção e· industrial ização do leite; 

d) projetar a indústria brasileira de laeticí
n ios," que é uma . atividade de g rande a l
cance social  e civilizadora das zonas ru
rais. 

11 - Organizar planos para estabelecimen-". to de novas indústrias, a fim de evitar a 
construção de fábricas em zonas impróprias 
para produção leiteira ou· em áreas intensa
mente exploradas, de g rande concorrência 
improdutiva. . 

111:- Orientar a remodelacão das fábricas 
existentes e a aquisição dOe equipamentos· 
apropriados para a instalação de novas 
indústrias. 

IV - Desenvolver projetos de lacticínios 
integrados com os· projetos de gado leiteiro 
que atualmente estão sendo bastante desen
volvidos pelos Serviços de Extensão do S is
tema ABCAR. 

V - Orientar as "cooperativas de produto
res de l eite no sentido da industrialização 
dos excedentes sazonais; como forma de 

"elevar 6 nível dos fornecimentos dós coope
rados durante todo o ano e fortalecer o 
sistema .de produção cooperativada. 

VI - Colaborar com as escolas de laeticí
n iosíno desenvolvimento do ensino. 

JUSTIFICATIVA: 

I - O consumo "per capita" de leite no 
Brasil não atinge 1 00 gramas, diàriamente. 
Os principais fatôres que contribuem para 
êsse baixo consumo são: 
a) produção insuficiente; 

b) má qualidade do leite e derivados; 
c) má distribuição e comercial ização; 
d) falta de hábito 'e de educação a l imentar 

do povo brasileiro; 
e) baixo poder aquisitivo. 

11 - A grande variação da produção de 
leite nos períodos de inverno e verão com 
oscilações de mais de 50%, acarreta à in
dústria e aos produtores graves problemas. 
No verão, quando as pastagens são abun
dantes e a produção se torna mais fácil e 
econôm ica para o agricultor, a indústria, 
em geral mal aparelhada e mal d irig ida 
técnica e comercia lmente, n90 tem capaci
dade para absorver o aumento da produ
ção. Manipula produtos de qualidade infe
rior e de conservação precária, devido tam
bém às instalações deficientes e à má qua
l idade da matéria-prima, coletada sem os 
mínimos· princípios de higiene, agravados 
pelas condições de clima desfavoráveis nes
se período. Por êsses produtos inferiores 
obtêm preços baixos que resu. ltam em pre
juízos para a indústria e o produtor e conse
qüentemente o desestímulo 'da produção. 

111 - Nas cooperativas e postos. de resfria
mento de leite para consumo, a quantidade 
de leite ácido é elevada, cêrca de 15 a 20% 
no verão, e seu aproveitamento é a penas 
para manteiga, sendo o leite desnatado mui� 
tas vêzes atirado ao esgôto. E elevada a 
quantidade de quei jos, especialmente do 
tipo Minas, de qua l idade inferior, fabrica
dos nas fazendas e pequenas fábricas, que 
'Constituem séria ameaca à saúde do consu
midor e acarretam múitos prejuízos para a 
indústria e o agricultor. 

IV - Dos seis bi lhões de quilos de leite 
produzidos anualmente em nosso País cêrca 
de 50% a inda são consumidos sem pasteu
rização, ou transformados em produtos que 
também o utilizam sem pasteurizar; 85% 
de nossa manteiga a inda são feitas com cre
me crUi 50% dos queijos são feitos uti lizando " " os mais primitivos processos, sem o mínimo 
contrôle sanitário. Apenas "lO de nossas ca
pitais e 25 das maiores cidades brasileiras 
possuem usina de pasteuriza cão, que bene
ficiam .parte do leite do coo nsumo. 

POUT ICA DE AÇÃO 

I - Promover junto às Filiadas, nos Esta
dos com melhores condições leiteiras, a or
ganização de programas especia l izados de 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Ia.cticínios, integrados com os projetos 
gp,do leiteiro. 

de Seguindo êste critério, terão prio'riélad� os 
Estados de Goiás, Minas, Espírito Santo e 
Santa Catarina. 11 � Orientar a selei::ão de técnicos para 

exec'uta r  êsses programas. 
111 - Colaborar  no planejamento dos pro

gramas de lacticínios estaduais, que ter?o 
, ,por objetivo orientar a remodelação das In

dústrias existentes e incentivar a construção 
de novas ' indústrias em regiões de grande 
potenciaf, com a finalidade de abastecer os 
centros urbanos, com leite pasteurizado, e 
industria l izar as sobras em queijo, manteiga, 

. leite em pó, etc., de melhor qual idade. 
IV - Incentivar a, organização de coope

rativas ou soci�dades' anônimas qe capital 
aberto para dirigir tais indústrias. 

V - Orientar as cooperativas e indústrias 
particulares no sentido de contratarem téc
nicos capazes e diplomados pelas escolas de 
lacticínios. I 

VI - Promover o ent' rosamento das esco
las de lacticínios com a indústria a fim de 
melhora r  o treinamento prático dos técnicos 
através de estág ios e proporcionar o desen- . 
volvimento de trabalhos de pesquisas e ex
perimentação tão necessários à nossa in-
dústria. ' 

V I I  - Promover o programa de bôlsas de 
,estudo, atualmente muito bem amparado 
pela indústria, e encaminhar jovens dos di
versos Estados para estudar lacticínios atra
vés ' dêsse. programa. Incentivar a volta dês
ses jovens, depois de formados, para os seus 
Estados de origem, a .  fim de desenvolverem 
a indústria loca l. 

V I I I  - Continuar a assistência ao projeto 
" Instituto Cândido Tostes e Purdue Univer
sity", para reaparelbar o Instituto e melho
rar ó ensino, elevando-o ao nível superior, a 
fim de atender às necessidades sempre cres
centes da indústria. 

IX - Ministrar cursos de caráter educativo 
para extension'istas, grup.os 'de senhora,s e 

. môças, Clubes 4-S, etc., sôbre va lor nutritivo, 
cuidados com o leite, emprêgo variado do 
leite na a l imentação. 

ÁREA DE AÇÃO PRIORITÀRIA: 

Considerando a dificuldade de se encon
trar técnicos capazes, com experiência para 
executar os programas estaduais de lacticí
nios, não será possível, no momento, fazer 
planos para todos os Estados integrados 'no 
Sistema Brasi leiro de Extensão' Rural que 
são em número de 1 8. 

I nicialmente, serão desenvolvidos progra
mas com as Fil iadas que já estão motivadas 
para êste tipo de traba lho em Estados com 
grande potencial leiteiro. 

A ACARES, Associação de Crédito e As
sistência Rural de Sta. Catarina, desenvolve 
eficiente programa de lacticínios que acha
mos interessante descrever' as fases de seu 
desenvolvimento. 

' 

Pelos "SI ides" que vamos projetar pode
se ver que o trabalho foi iniciado com en- . sindmentos e orientações muito simples, 
mas foi sempre evoluindo e atualmente con
ta com uma base segura para desenvolver 
um programa mais amplo de sentido eco
nômico. 

Inicialmente tentamos orientar a tradicio
nal indústria . queijeira do Vale do Itajaí, 
que foi na década de 40, a região lactici
nisto mais pr(>spera do Sul do País, mas 01-
timament� vem sofrendo acentuada deca
dência, principalmente devido a falta de 
modernização de suas instalações e de suas 
técnicas de fabricação. Não conseguimos 
convencer os industriais, talvez por fa lta de 
maiores contactos e de uma assistência mais 
contínua. 

Entretanto desde 1 959, temos ido todos 
os anos a Sta. Catarina ministrar cursos rá
pidos de lacticínios' para as extensionistas, 
sôbre valor, nutritivo do leite, cuidados com 
o leite desde a ordenhá até o consumo e 
aproveitamento de pequenas quantidad'e s' 
de leite nas colônias. Cêrca de 1 50 môcas 
que trabalham ou trabalharam\na ACARE'SC 
receberam treinamento em lacticínios. Apren
deram a fazer bem' dois produtos, muito 
úteis e de' fácil manipulação : mussarela e 
requeijão. 

As extensionistas disseminaram êstes en
sinamentos de norte a sul,' de leste a oeste 
do Estado, mais com o ,  objetivo de orientar 
as famíl ias a melhorar sua a l imentação pelo 
uso variado de mais leite e melhores pro
dutos derívados. 

Nesses 8 anos, criáram o al icerce para 
desenvolver uma indústria ma ior que está 
.iniciando com muitas possibilidades. 

As regiões tradiCionalmente leiteiras de 
Sta. Catarina, têm aspectos muito diferentes 
dêste nosso centro leiteiro de Minas, S. Pau- ' lo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As pro
priedades são pequenas, com uma produção 
que varia de 1 a 50 l itros por dia no má
x imo. 

Reunir um volume de leite, que justifique 
a insta lacão de uma indústria média bem 
equipada '  [lão é tarefa fácil e nem' compen
sadora no início. 

Tendo em vista ' êsse problema e mais a 
falta de financiamento, orientamos o esta
belecimento de fábricas para fazer somente 
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um produto, mussarela, que pod.e s�j- mani
pulado em instalações muito simples. , 

A primeira fábrica nesse estilo foi,estabe
lecida em Itaporangd, a lto Vale do Itajaí, 
em 1 964, com a quantidade de 50 l itros de 
leite por dia, fornecida por 12 colonos asso
ciados de uma' cooperativa mista, organiza
da pelo extensionista local Dr. Paulo Viesel. 
As insta lacões dessa fábrica constam de um 
prédio com 4 divisões, uma caldeira de 5 HP 
um tanque de fabricação, uma desnatadeira, 
fôrmas de madeira, pequeno laboratório 
para anál ises de rotina e água encanada. 

Apesar dos problemas iniciais de fabri
cação e comercialização dos produtos, a 
cooperativa já atingiu 500 litros diários. 
Está fazendo um' bom produto, mussarela, 
que é vendida com a cura de 8 a 1 0  dias, 
embalada em pápel celofane. O produto 
tem grande aceitação no comércio de Blu
menau e Itajaí. 

Em abril p.p. estava sendo vendido pelo 
preco de Cr$ 2 500 o quilo e os produtores 
recébendo Cr$ 120 por l itro de leite na, cO-, 
lônia com transporte pago pela cooperativa. 
JÓ adquiriram uma camionete pick-up Wil lys, 
estão planejando comprar um caminhão 
para coletar maior quantidade de' leite em 
maiores distâncias. 

Esperam atingir 1 500 l itros por dia a inda 
êste ano e fazer um p'ouco de queijo par
mezãb se não houver cqnsumo para tôda· 
a mussarela. Devido a fa lta de energia elé
trica e instalações frigoríficas, somente ês
tes produtos podem ser feitos com relativa 
faci l idade para incentivar a produção lei
teira da região e criar condições que justifi
quem, a instalação de uma indústria maior, 

A mussarela foi o produto mais indicado 
para in iciar a fabricação porque podE! ser 
feita com leite cru, sem o' uso de fermento 
láctico, devido ao elevado cozimento na fila
qem da massa não sofre fermentacões in
desejáveis, tem boa conservação e pode ser 
curada em temperatura a lllbiente. Fazendo 
um produto macio com maior teor de umi
dade, após ,1 0 dias de cura, se assemelha 
muito em consistência aos bons queijos. Mi

,nas curados; entretanto tem sabor mais 
agradável. 

Em Sta. Catarina, a mussarela curada, tem 
tido muita aceitação porque é um produto 
melhor do que os queijos típicos de colônia 
e mesmo do que a lguns dos queijos pratos 
feitos na maioria das fábricas com leite 
sem pasteurizar. 

Outra cooperativa mista de agricultura e 
lacticínios, está sendo organizada pela 
A CARESC em Gaspar com um programa, 

mais amplo, tendo por objetivo abastecer 
com leite pasteurizado às cidades de B lume-
nau e Itaiaí. ,i> 

Lacticínios e produção leiteira, são assun- ' 
tos que vêm merecendo especial atenção n.a 
ACARESC. Para treinar seu pessoal foi orga
nizado no CETRE, Centro de Treinamento 
Rural em Florianópolis, um Departamento de 
Gado leiteiro e lacticínios. 

O centro possui uma g ranja leiteira de
monstrativa com uma á rea de 15 hectares de 
terrá, muito bem cultivada com leguminosas, 
soja, aveia, capins, napier, pangola, cana, 
mandioca, milho, etc., para manter 1 0  vacas' 
leiteiras de diferentes racas. Construíram um 
pequeno estábulo rústicó com sa la de orde
nha, sala do leite com resfriamento em água 
corrente, 2 comodos para ração concentra
da e volumosa, creche para criação de be
zerros. O leite é produzido por animais sa
dios bem a l imentados e ordenhado em óti
mas condições higiênicas. 

Durante, o curso, o leite é ordenhado pe
las môças, levado para a pequena fábrica 
de lacticínios que possui duas sÇllas, de ma
nipulação e cura, com pequeno laboratório 
para aná lises de rotina e vasilhame para 
fazer mussarela, quei jo' prato, requeijão, 
,coalhadas, doce de leite e manteiga. 

Além da manipulação de produtos 'duran
te o curso, as alunas recebem orientação sô
bre o emprêgo variado do , leite na a l imen-

. tação com preparo de lanches tendo por 
base leite e derivados bem como o preparo 
de cartazes a lusivos ao va lor nutritivo do 
leite fi cuidados com o leite, que são muito 
divulgados pelos extensionistas locais: Em 
vista dos bons resultados dêsse trabalho a 
ACARESC, está contratando técnicos e trei
nando seu pessoal para desenvolver a in
dústria de lacticínios de Sta. Catarina num 

,programa if'!tegrpdo com a extensão. 
Uma de suas economistas domésticas con

cluiu neste semestre o curso intensivo de 4 
meses, ministrado neste Instituto para fun
cionários do SIPAMA. 

Outras fil iadas do Sistema ABCAR, a lém 
da ASCAR no Rio Grande do Sul, que já de
senvolveu excelente trabalho, estão incluin
do lacticínios nos seus programas de ex
tensão. 

1 )  - A ACAR Goiás iá conta com um 
plano elaborado em 1 965, e contratou um 
técnico para executá-lo, trata-se do Sr. Jo
nas Vieira, diplomado no I LCT em 1 964. 

O Estado possui cond ições ecológicas ex
celentes para a produção de leite. 

a) - Há em Goiás cidades grandes como 
Brasília, Goiânia e Anápolis carentes de 

, leite pÇlra consumo. 
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b) - Há no Estado/de Goiás, 80 fábricas 
d�queiio e manteiga, mal planejadas e mal 
equbadas, industrializando produtos da 
mais ' inferior qual idade. 

c) - Goiás ocupa o 4.° lugar na produção 
leiteira do Pa ís, com cêrca de 400 000 to
neladas anuais.. . 

Cooperativas de produtores de leite estão 
sendo' organizadas nos arredores de Brasí
lia e Goiânia pela ACAR. 

2) ..., ACARES - Associacão de Crédito e 
Assistência Rural do Espírito Santo. Também 
est� �es7nv?lyen90 .um bom programa de , asslstencla a rndustrra de lacticínios do Estado. Já conta com dois técnicos especial izados em cooperativismo e gado leiteiro está contratando um técnico em lacticínio� para completar a equipe e promover uma efetiva assistência às ' Cooperativas e indústrias de lacticínios do Estado. 
. Várias Cooperativas do Estado do Espírrto Santó estão recebendo financiamento do Banço Internacional do Desenvolvimento Econômico através do Banco do Estado com a supervisão e orientacão técnica da ACA-RES. . 
3) - A ACAR de Minas contratou recente um';! equipe de té�nicos lacticinistas, a .qual esta r�cebendo !rernamento de extensão para orrentar a rndústir.a de lacticínios em nosso Estado. . 
Outras fi l iadas do sistema ABCAR no Estado do Rio, em Mato Grosso no M�ranhão têm nos pedido . orientação para organizar progrc;tmas de lacticínios em seus Estados .. . O. f ln,al de nossa palestra. pr.oferida neste audltórro no ano passado na XVI� Semana do Lacticinista intitulada "Onde trabalham os técnicos em lacticínios do fLCr" que a inda l1ão foi publ icada pC\r nossa culpa,� se adapta tao bem a esta que nos permitimos re�eti-Io aqui. . Sabe�do agora que a metade dos jovens , que aquI se formam todos os anos abandona uma profissão de tamanha imp�rtância no desenvolvimento de uma indústria sempre crescente e ,de tão elevada influência na vida sóçio-�conô.

mica de um povo,' não podemos deixar de. aproveitar o máximo auxíl io que os Es�ados Unidos da América dq 

Norte nos oferecem em equipamentos, pro
fessôres e bôlsas de Estudos. 

Se pudermos organizar nos 1 8  Estados do 
Brasi l  que já possuem serviço de Extensão 
programas de facticínios, nos moldes do que 
é desenvolvido pela ACAR do Rio Grande 
<lo Sul, a nossa produção dobraria em 5 
anos. t justamente o que estamos tentando 
fazer em Goiás, em Sta. Catarina e Espírito 
Santo .. 

Mas onde encontraremos técnicos com a, 
qua l ificação' necessária para êste serviço? 

Temos sim a lguns técnicos com boa expe
riência, más êstes estão bem colocados, os 
que necessitarT10s em número cada vez mais 
crescente, poderiam ser preparados com efi-

I ciência e diplomados com mais matúridade 
em cursos de nível mais' elevado. E é por 
isto que insistimos tanto na criação do curso 
superior de lacticínios. , 

Enquanto esperamos, temos procurado en
caminhar' para o Serviço de Extensão, a l 
guns tecnie'os diplomados neste Instituto e 
assisti-los na medida de nossas possibil ida
des de tempo e apoio de nosso Serviço, que, 
l1em sempre nos faCilita. 

Se considerarmos o orçamento desta Es
cola, cada técnico aqui diplomado custa aos 
cofres públ icos (Estadual e Federal) cêrca de 
oito mi lhões' de cruzeiros. O técnico bem 
preparado é a móis va liosa colaboração que 
o govêrnb pode dar à I ndústria. Ele é mais 
importante, mais 'decisivo no progresso da 
indústria do que tôdas as máquinas que se 
possa adquirir. Pouco valerão modernos 
pasteurizadores, padronizadoras, compresso
res, laboratórios, etc., sem o elemento huma
no capaz para fazê-lo funcionar bem e eco
nômicamente . . 

A responsabil idade é de todos nós. t da 
escola, é sua, meu caro amigo industrial .  Da, 
nossa colabordção depende a qual idade do 
técnico que daqui sairá. Vqmos zelar, vamos 
cuidar com todo cari nho dêste precioso ma
terial humano que aqui ingressa, todos os 
anos e daqui sai para servir à mais brasilei
ra das indústrias. 
, Unidos, Escola e Indústria, façamos uma 
verdadeira al iança para o progresso da lri
dústria Nacional de Lacticínios." 

rn·II.11!I�lIl!n.Ullnan.UlIJlllnllnllnIlIlIlÍl.U.U.II.II.Dlrn.III1I1.II.II.n.nanB1I.lJIIlUlnllnllUBn�!I.uDn.llln.IIIIII.l!IIII.!I.nllllaue: IaIlDII1I11DnlltIBllan.1 

I '  I IRMÃOS CAVALCANTI & elA e li 
!! ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO, DISTRJBUIÇÃO E !i 

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS ; 
!! RUA DAS FLORENTINAS, 229 - RECIFE -'PERNAMBUCO .1 

END. TEL. IRCACIA !! - .!! @ = 
tIInaUII111!!!DI1Bi!,E1!DnDn8naUllnIlUIIIJIIIIII1lIIH.lrmnanllnBuaua:eBHII!l.i1.!!II!t.lI:lIJ!lIu.n.!lIIIi.!J.n.lI.n.ll.!!.n�!I.I1I111.!I.11.!!Bu.n.[[1I11an.n.I!IIIt.Ú.t! 

METALO.RGiCA ,BA.RRA DO 

FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

R.úa Joãó Batista s/no - Fones 460 e 116 

Enderêço telegráfico: "METALÚRGICA" 

BARRA DO PffiAt - ESTADO DO, RIO DEJANEffia 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇAO, 

ESTOC�GEMJ ETC. 

Facilidades de pagamento: 50% com a encomenda 
�'" . 

, 50 % financiados em 12 meses. 

Latas inteiriças, Baldes comuns, Baldes para ordenha, Baldes com bico e gra
duação, Baldes graduados c'Om bóia, Tanques de chapa estaÍlhado, Tanqnes de 

aço inoxidável, Tanques dupl'os para queijo em aço inoxidável. Depósitos pa
ra creme, Depósitos para manteiga, Fôrmas para queijos tip'O mineiro e pra-

,to, Liras, Res.friad'Ores, pasteuri:bdores; Reformas de vasilhame em geral. 
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o �Pmlrem �� ID�ú�lria Laelieini�lá n� Rio GraMe do Sul 

Armando Pasqual 

1. INTRODUÇAO 

" ,;Nestes m�lT!e!'lta(d� pampa e exaltaçãa 
ppra a lactlclnla naclanalj nestes mamen

,t.as de trabQlhas em que se realizam as 
pragramações da XVI I Semana da Lactici
nista, 'temas a hanra de ser a partadar da 

' abraça, da saudacãa e das vatas de um' de
st;lnvalvimenta cantinua e sempre maiar da 
i�dústria lacticinista na Brasil, da Estáda da 
Ria Grande da Sul.  " . 

; . �epresentanda a Assaciaçãa de Técnicas 
RuraiS daquele Estada e par intermédia da 
Centra Acadêmica Leapalda Cartez da Fa
culdade de Agranamia e Veterinária de Pôr
ta. Alegre, vimos mastrar aqui muita .resu
mldam.ente a t�ansfarm,!çãa pragressiva in
traduzida na Ria Grande da Su l  através da 
indústria lacticinista nas ú ltimas anas. 

Aú'tarnàticaniente êste avanca fai uma calabaração a.a P?va, aa Estado, aa país e aa munda, pais aJudau a erradicar se bem 
que numa mínima parte, a grande prablema da humanidade q 'ue a Dr. Walter Fonseca na 1 .a canferência da XVI Semana da Locticin!sta abarqau : "a fame". Além de' 
ecanômlca, a lacticínia calabara sacialmente,. numa das bata lhas mais disputadas e r'enhldas cantrc: c: q uo l  tadas devemas juntarnas,. cerra. f i leiras e combatê-Ia, pais, dia a dia ela ?meaça ',e tende a tarnar-se problema mal�r �ara a universa. Após esta luta .que naa finda laga, paderemas d izer que nossa parcela foi dada. 

o desenvalvimenta de boas pastagens e 
cc:mpas, de exemplares plantéis de gado 
leiteira, canseqüentemente aumentarãa a 
praduçãa de leite, sua industrial izacãa, e 
haverá após estas metas a lcancadás um 
uníssana de vaz.es proclamanda a '  bem�estar 
de todas as pavas. 

. À Direçãa da lnstituta de Lacticínias "Cân
d ida Tostes" cabem as maiares méritas nãa 
só I?ar �eal.izar ê�t� candave, mas par ser 
de inf luenCia deCISiva e prepanderante no 
auxília técnico aa desenvalvimenta lactici� 
nista, de Minas Gerais, e da Brasil. Que as 
realizações dêste canclave sejam cantinua� 
das e .outros estadas nelas se espelhem 
praparcionand� outras encantras. 

' 

Senhares Cangressistas! Quanda partici� 
pamas da XVI Semana da Lacticinista em 
1 965 l amentamos que a Ria Grande 'da Sul 
nãa tenha sida representada oficialmente, 
!'Iem mesma apresentada a lgum trabalho 
Já que tantas e tãa eficientes faram dadas 
a canhecer aas presentes. Baseadas nista e 
acertadamente, convictas de quanta a Esta� 
do representa em' lacticínias é que tamamos 
a d7cisãa de apresentar a lga. Alga lá fai 
real izada, e recanhecemas nãa ser o tra� 
b

.
a lha campleta �ama desejávamas que' 6 

fosse. Nem passUldar de' certas " its" tadas 
particulares e próprias de oradares que nas 
antecederam e que somente após muita can
tacta c�m a lacticínia e seus segredas se 
os adqUire, e lange 'estamas de chegar-lhes 
pertaj mas prametemas capitalizar nossas 
esfarças para um dia fazê-Ia. 

Nassas .obrigações escalares cam a Facul
dade <;lue ,9ban9onamas parcia lmente para 
a realizaçaa deste, da que nãa nas. arre
pendemas, nãa permitiram a descanso sufi
ciente para esfriar a cabeça, pensar um pau
co mais e apresentar-vas a lga mais cam
pleta e .melhar. 

Nãa 'é apenas na banca de aula nem 'na labaratória da pesqu!sÇl e experiência que 
aprendemas para a vldaj mas sãa as ativi
dades �xtracurricu lares que nas ensinam 
cama aJudar as .outras, d istinguir a· bem da mal, ca ':1 a. é a munda e sua arganizaçãa, 
e, a mais Impartante, qual a papel que desempenh.a�emas para a saluçãa dêstes pro
blemas. Tivemos uma apartunidade destas 
par9 a qual  estan:as penharadamente agra
deCidas, e que naa e sequer um prelúdio 
mas que esperamos tê-Ia transfa�mada ,d� 
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malde apenas a agradar, se nãa a fai para 
ensinar .ou decepcianar, 

Certo estamas de vassa camplacência, e 
da canstrutiva crítica 'para a correção. Esta
mas aa vússa dispôr e submetema-nas à 
vassa capacitada apreciaçãa. 

2 O PAPEL DA ASCAR 

Em 1 959, através da ASSOCIAÇÃO SULI
NA DE CREDITO E ASSISTI:NClA RURAL, 
hauve na Ria Grande da Sul, nãa ' uma reva
l uçãa da leite,' mas o inícia, a arrâncada, 
de incrementa e incentiva maiar à indús
tria lacticinista que até nassas dias sai 

' vencedara, e sua vitória será cada vez mais 
salidificada e cada vez mais recanhecida 
pelas estadas brasi leiras, vista ser uma vitó-
ria de tadas. ' 

Neste ana de 1 959, somente três indústrias 
gaúchas eram inspecianadas pela S IPAMA 
entãa D IPOA, e sua pradução de lacticínias 
era única e exclusivamente de manteigoj 
nãa praduziam queija. Canseqüência dista 
as estatísticas federais legavam 0.0 nassa 
Estada, um triste panarama : ZERO. para a 
praduçãa de queija. O Ria Grande cam suas 
passibilidades enarmes de desenvalvimenta, 
quer fôssem tapagráficas .ou ecológicas. Aí 
entãa as candições técnicas assistenciais e 
ecanômicas fizeram-se presentes é a g igan
te cameçau a acardar para a jarnada que 
nãa findará breve. ' 

Mativada por ista,. mqquinária maderna 
entrau nas indústrias e matares acionaram 
a arrancada para a desenvalvimento da in
dústria lacticinista num das setares mais im
p'artantes : O QUEIJO. Investimentas feitas, 
pessaal empregada, vantade de trabalhar 
e vencer. Eis o princípia que inicialmente as 
narteava e fai suficiente para a sucessa. 
Abriram-se os anais estatísticas federais pa
ra as gaúchas, acusanda em suas pág inas : 
ana de 1 960, 90 taneladas de quei jaj um 
praduta de maderna técnica, fabricada em 
perfeitas candições higiênicas, atendenda às 
necessidades que tadas os senhares conhe
cem, e que a 'fiscal izaçãp exige. Partiram daí  
inúmeras pedidos par parte das fábricas re
querenda fiscalizaçãa e haje há uma série 
de pracessas em tramitacãa, assim cama dia 
a dia navas pedidas su'rgem. 

Par êstes e .outras mativas, o ana de 1 961 
já marcava para a Ria Grande da Su l  uma 
praduçãa de queija de 1 35 taneladas. Em 
1 962 fai .outro ana de júbilo e pragressa 
para as lacticínias gaúchas pais a pradução 
pu lava para 325 tan., e nãa querenda para r  
aí, quase meia milhãa de taneladas, fai pra
duzida na ana seguinte, 1 963. Em ·1 964 a 
necessidade e a cansuma fizeram estas in-. dústrias fabricarem a apreciável quantidade 
ae 683 tono que convertidos em vaiar mane-

tária, tem-se uma idéia do quanto ista si9:-
nificou para a ecanamia da Estada. E êle 
sabenda que havia alga a cumprir cai'h seu 
pava, nãa parau e na ana de 1 965, fai uma 
·praduçãa realmente apreciável para nós, 
.ou seja mais de duas mil toneladas. Em , 
cinca anas a aumenta fai gradativa. Fai um 
atestada de que se paderia ir mais a lém. 
Em relaçãa aas estadas lacticinistas par 
excelência recanhecemas que nãa faram 
mundas e fundas, mas devemas atentar para 
a incrementa sempre maiar que as númeras 
mastrám, e par tratar-se de um Estada que 
há pauca deparau cam a trajeta à sua fren-
te, e a harizante a a lcançar na perder da 

, vista. Sãa cifras que inspiram canfiança e 
breve estarãa nas pegadás das g randes pro
dutores'j e quanda ista acantecer será pre
enchida uma lacuna cantra a falto de oli
mentas nãa estadual .ou nacianal mas tam
bém mundial. Par nada, quanda na grupa 
escalar inicia-se a oprender as primeiras na
ções elementares é citada a leite cama a 
principal a l imenta da humanidade. 

Esta praximidade a que a Ria Grande 
quer chegar cam as estadas lacticinistas não 
se trata de uma campetiçãa e nem mesma 
de uma rival idade. Trata-se de uma carrida 
que tadas devem disputar e ir lange danda 
tuda de si. t: a vérdadeira batalha da maiar 
praduçãa, é a verdadeira batalha de a juda 
mútua. E ista é um princípia de fel icidade :  
tadas as  pavas irmanaf1da-se e camunganda 
as mesmas ideais. 

Em 1 958, par pesqu isas várias, chegau-se 
à canclusãa de que somente as chamadas 
fabriquetas de queija, praduziam 1 350 tono 
A ASCAR fêz levantamentas em alguns mu
nicípias da Estada em que nãa era incen
tivada a praduçãa de leite, e verif icau que 
a praduçãa caseira de queija era suficiente 
para abastecer tôda a papulaçãa rural e 
po,rte da urbana. Em 1 965 somente as indús
trias assistidas pela ASCAR praduziam qua
se a dôbra da calaniaJ. Camputanda a pra
duçãa das indústrias assistidas e das fabri
quetas nestes dais anas, julga-se que tenha 
ida aCima de 3 500 tan.· 

Dista lamentamas apenas que esteja lan
ge da Parmesãa e 95% sãa Prata· e Lunch. 
Já fai dita e precanizada que aquela panta 
de terra brasileira tem candições para de
senvalver-se é. um patencial está par se rea
l izar. Ag�ardemas e nãa esqueçam a Ria 
Grande Simplesmente par estar lá na canta. 
Cam seu avança nas lacticínias subirá, aas 
píncaras e par muitas será admiradd. A 
missãa que tem a cumprir na setar leiteira 
êle a fará. e nãa decepciananda parque a 
Brasil tada nêle crê. Al iás, para redenção I,,; ecanômica e sacia I de tôdas as massas, cada 
Estada tem uma d ívida a scildar. De inte-
rêsse geral é apagar a triste quadro que 
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�em 1960 se nos afigurava assim, no consu
mo émual "per capita" de queijos 

• 
Argentina : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
I nglaterra : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nova Zelândia : . . . . . . . . . . . . . . .  . 
EE. UU.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Holanda : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B RASIL :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Alemanha Ocidenta l :  . . . . . . . . . .  . 
França : . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .  . 

6,90 kg 
4,5 kg 
3 kg 
6 kg 
8 kg 
0,98 kg /" 

4,5 kg 
1 2,8 k� 

' Agora certamente êste déficit para agrÇl
do geral deve ter diminuído. Acrescente-se 
a estas considerações, que sàmente uma in
ç1ústria rio-grandense para in ício de moder
na fábrica de queijo, absorveu através de 
empréstimo da Aliança para o Progresso, 
pelo Banco do Brasil e por intermédio da 
ASCAR, a vultuosa soma de Cr$ 300 000 000 
(trezentos milhões de cruzeiros). Estd é uma 
d.as ma iores senão a maior confiança depo
sitada naquele Estado sul ino. 

MANTEIGA: Produto al imentício de indis
cutível valor, a manteiga tem destaque na 
indústria. lacticinista do Sul.  Segundo dados 
do DEE, apesar de ter a manteiga em valor 
econômico aumentado sobremaneira de 1 955 
a 1 962, sua produção estêve irregular ne.sta 
mesma época, ou seja : produção de 1 955 : 
1 700 tono Ano de 1 956: um sa lto apreciável 
para 2 1 00 tono de produto; mas para tris-, 
feza geral em 1 957, caiu para 1 750 tono 
Novamente saltou em 1 958 para 2 500 tono 
para finalmente baixar sua prodúcão no ano 
d� 1 962 : 1 800 tono Atentemos pára o .valor 
econômico muito significativo : no ano de 
1 958, representou a produção, Cr$ 85 000 000 
para em 1 962 numa idêntica produção, sig
nificando econômica mente Cr$ 550 000 000 
de ·cruzeiros. (Depto. Est. de Estatística.) 

Quanto à qua lidade do produto, também 
temos algo . a salientar :  e� 1 958, 72% da 
produção era feita de nata (creme ácido). 
Em contraposição ao fraco aumento, mostra
mos evolução na .origem do creme que ago
raí em quantidade muito maior é doce. 
. Isto é igual � melhoria sensível na qual i
dade e na conservação. 

Em 1 960, segundo dados da ASCAR, ha
via 1 8  fábricas . de manteiga no Estado e 
sàmente. três delas possuíam Inspeção Fe
dera l. Tôdas elas são estabelecimentos que 
têm progredido e, procuram aumentar sua 
produção . atestando o progresso gaúchà 
neste setor. Exemplos legítimos de represen
tantes que se enquadram no tema do pro
gresso. 

Daquelas 1 8  indústrias que produziam 
mantéiga, 4 (quatro) apenas usavam como 
matéria prima, em maior porte, o chamado 

nota, ou creme ácido. De inferior qu�íidade, 
haja visto como se procede sua coleta, e 
de baixa capacidade de conservação. 

A produção de manteiga do Estado é su
ficiente para o mercado local .  Escasseio um 
pouco no inverno, mos na sofra é exporta
da para outros estados, pouco coisa. As pos
sibilidades poro manteiga são maiores, e a 
razão principal está no fato de ser elo o 
primeira industria lizado. 

Numa estatística mundial, à exemplo do 
queijo, deparamos com um quadro obscuro 
no tocante ao consumo anual "per capita" 
de manteiga. Ano de 1 960 : 

N. Zelândia : 
Argentina : 
EE. UU. : · 
Ing laterra : 

1 9;6 kg A. Ocidental 7,9 kg 
2,5 kg França : 1 1  kg 
3,5 kg Austrália 1 1 ,4 kg 
7,8 kg 

O BrÇlsi l : o sempre Brasil que devido à 
sua enorme extensão territoria l e relativa
mente' bem povoado, entra com um consumo 
de 0,68 kg por pess<Sa. . 

Apesar de não chegar perto do mínimo 
exigido, a qua'ntidade deve. ter aumentado. 
O Departamento Estadual de Estatístico do 
Rio Grande do Sul, em seus dados' i nclui 
firmas que não são inspecionados pela fis
ca l izacão federal também. E no ano de 
1 955 cÍava como produção gaúcha 1 458 1 07 
kg. Em 1 958, 2 542 501 kg. 

REQUEIJÃO: o mesma autarquia estadual 
de estatística dava como producão de re
queijão para o ano . de 1 962, á quantidade 
de 45 tono anuais. Não é desmerecedora o 
quantidade, pois a inda mais 'do que o doce 
de leite é o requeijão bem desconhecido e 
lamentamos sobremaneira que seu va lor' a l i� 
mentício e até mesmo recomendado paro 
fins medicinais não esteja ', incrustado no 
mental idade do povo. A quantidade acima 
provém de fábricas que não possuíam ins
peção federa l .  O DEAL, órgão encarregado 
de beneficiamento' e d istribuicão de leite 
para q capita l gaúcho, colabo'rou em 1 962 
com 9 tono aproximadamente. 

Quando as· indústrias assistidos comeca
ram a requerer inspeç.!5o do. S IPAMA, ' o 
IBGE em seus cadernos anotava o ínfima 
produção ele 2 tono anua is para o ano de 
1 963. Em 1 964 a producão aumentou sobre
maneira, se bem que. nao exprimiu a inda o 
a lto va lor econômico e nem o 'que está por 
vir. Mos o ano de 1 965 encarregou-se de 
dar mostras disto pois ultrapassou a 45 tono 
a produçãq neste ano. Aforo isto as fábri
cas sem inspeção federa l já andavam com 
quantidades bem maiores. Sàmente o DEAL 
fabricou 1 0,5 tono em 1 965 que foi um ano 
azíago poro aquêle estabêlecimento. Cre-
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mos que haverá maior produção quando o 
públ ico e o mercado consumidor tiverem . mais conhecimento. Campanhas de incentivo 
90 consumo e esclarecimento, de que é o 
requeijão, e quanto va le. DEE : produção de 
requeijão no RS em 1 962 : 23 277 kg. 

-. DOCE DE LEITE: O Rio Grande do Sul 
usa paro doce de leite, 26 000 litros de leite 
aproximadamente nos d ias de hoje. Para 
o 'ano q'ue passou suo produção era de 29 
tono anuais. O DEE dava como indústrias de 

' doce de leite no Estado, uma para o ano 
de 1 962. De lá para cá· houve transformação 
e atualmente são mais de cinco sàmente dos 
assistidas pelo ASCAR que produzem o gos
toso produto. Umas firmas com maior ou
tras com menor produção. Para 1 962, os 
números eram pouco convincentes para nós :  
8 tono anuais. Para 1 963 houve aumento d e  
apenas uma tono o que não é digno d e  nota 

/ por sua fraca importância; mos para cons
tar citamos. Mas, paro não fugir à regra e 
querendo progredir cada vez mais como é a 
tendência natural das coisas, houve consi
derável aumento em relação a 63/64, ou 
seja mais de 1 50% : uma produção' estimada 
em 23 tono No ano seguinte o incremento 
não foi elevado como o anterior, mas a 
produção atingiu 29 tono E, neste ano que 
corremos (1 966), sàmente lima indústria do 
capital, transforma 6 000 l itros diários em 
doce de leite. Esta mesma firma e para 
êst� mesmo produto, 'foram gastos em publi
cidade vários mi lhões de cruzeiros, tanto é 
que tornou-se no Estado todo, completa-
mente conhecido o famoso produto. Como 
não poderia deixar de ser, tendo dado bom 
resultado, as insta lacões desta fábrica estão' 
sendo consideràvelm'ente aumentados. Aford 
as indústrias assistidas pela ASCAR, 'espa
lham-se pelos quadrantes dó Estado, mais 
de 25 dos c.hamadas fabriquetas, produzindo 
doce de leite paro a região e pouco mais 
a lgumas delas. Estas dificilmente tornam-se 
em gr��des �o.tências, P?is não preenchem 
o requIsito mln lmo e báSICO a candidatar-se 
à assitên�ia que a ASCAR presta, qua l seja 
uma manipulação .d iáriá e mínima de 6 000 
l itros de leite. Outra barreiro, é uma fa lta 
de ma iores e bem elucidados esclarecimen
tos ao pequeno produtor, ou a inda mais o 
capital mais ou menos elevado que as ins
t�lações requerem. Para muitos do Sul, infé
lizmente, o doce de leite é considerado co
mo artigo de luxo� se bem que seu preço o 
desminto. Para mUitos outros falta conscien
tização do a lto va lor nutritivo e a l imentí
Cio que possui. . 

Notaram-se a lguns passos dados, tenden
do o aumento I.eve. Agora, mais do que 
nunca passos maiores devem e serão dados neste setor também. 

I 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 'E 
Permanentemente a ASSOCIAÇÃO. SULI

NA DE CREDITO E ASSISTtNCIA RURAL, 
está dando tôda e qualquer assistência às 
suas assistidas com uma equipe de Enge
nheiros-Agrônomos, Técnicos, Práticos espe
cial izados no estrangeiro, e outros. Não é 
quantidade, mas em número suficiente para 
o cumprimento da função. Periãdicamente 
o pessoa l  do assistência técnica e econq
mico une-se e realizo visitas às indús
trias fazendo, levantamentos gerais, inclusive 
fotográficos, e inteirando-se dos problemas 
e quais as suas soluções. 

No ano de 1 960 é que tiveram início os 
investimentos da ASCAR e para aquêle ano 
foram conseguidos' do Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul a soma de 1 50 milhões 
de cruzeiros, restitúíveis em cinco a nos com 
possibil idades de prorrogação, e a juros mó
dicos anuais de 8%. . 

Tudo facil itado para que fôsse desenvol
vida a indústria lacticinista do Estado. Era 
de se acreditar e ao ser dado o primeiro 
passo, isto' foi confirmado, não havendo 
decepções e daQdo exemplo a outros esta
dos gigantes inertes e adormecidos, o em
preenderem o mesmo caminho. 
. Não poderia ficar nisto apenas a Assis

tência Financeira e com a bandeira hastea
dá e tremulando com palavra de: nós 
confiamos no Rio Grande e em especial no 
desenvolvimento de sua indústria lacticinis- ' 
ta, é que outras casas de crédito abriram 
suas portas como foi o caso do Banco do 
Brasil e do Banco Reg ional de Desenvolvi
mento Econômico, com um auxílio aproxi
mado de 90 milhões de cruzeiros: A con
fiança depositada na ASCAR e nas indús
trias que por intermédio dela cresceram, 
não decepcionou. Tanto que no ano de 
1 965 o BB emprestou a apreciável parcela 
de Cr$ 300 milhões de cruzeiros a juros de 
26% a.a. Continuar melhorando foi o po
lítica inicial adotada e já neste 1 966 foi 
assinado um contrato de 200 milhões de cru
zeiros para o desenvolvimento sempre maior. 
Afora o ressalto da indústria do norte do 
Estado que absorveu 300 milhões. 

tstes dados não são a totalidade. Repre
sentam 50% do capital total empregado. 
Porque em contrapartida aos empréstimos 
houve, como era . óbvio, investimentos das 
próprias indústrias, num valor igual ou 
maior até. 

Quase 750 milhões foi a porte da qua l o 
ASCAR funcionou como intermediária. Ou
tro tanto ou mais foi o emprêgo próprio que 
perfizeram um investimento total de 1 bilhão 
e 500 milhões de cruzeiros. Tudo para os lac
ticínios. Numa prova cabal e insofismável 
de confiança depositado. Prova esta indis-
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,4;.t,Jtível '  e aparente, senão verdadeiramente 
de 'que não estacionará. 

, Hou�e ultimamente 20 pedidos de assis-
• tência que ficaram em pré-projetos. Par
tiram estas solicitacões dos mais diferentes 

: pontos do Estado. : Estacionaram, pois não 
preenchiam um dos requisitos básicos : um 
mínimo de traba lho com 6 000 l itros diários, 

' sem o qua l a indústria, pelo grande capital 
a ,  ser empregado, . nãQ atenderia nem a 
seus próprios interêsses nem os do consu
midor. O interêsse e a protura são grandes. 

, A  exemplo das grandes bata lhas e compe
, tições de relevante interêsse, poucos são os 
' vencedores, não querendo dizer com isso, 
: em absoluto, de que está sendo truncada 
em parte a vontade de _subir. Apenas pre

: encher aos requisitos que a ASCAR eslabe
leceu e que foram longamente estudados, 
motivo pelo qual , são justos' e racionais. 

A zona 'de proçlução de leite e mesmo de 
indústria lacticinista que mais se desenvolveu, 
foi a do Alto-Taquari. Muitas f(Jbricas de 
bom potencial ;  ótimas condições de desen
volvimento de produção e industrialização. 

39 . O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
ABASTECIMENTO DE LEITE (DEAL) 

Autarquia sob a qual pésa a responsabi-. 
l idade de beneficiar e distribuir o leite na 
cápita\ gaúcha, é parte de nossas observa
ções . e tratando-se ao menos de um au-' 
mento de produção, é citado. . 

Recentemente foi incorporado ao quadro 
de fomento do DEAL, um veterinário que 
conta com vários auxiliares, técnicos e zoo
tecnistas especializados para êste fim. Esta 
atuação compreende qualquer tipo de assis
,tência excluída a financeira mas que já está 
em cogitações e cremos não tardará a ser , 
,uma realidade, a l iás uma magnífica rea l i
dade se atentarmos para resultados obtidos 
comi êste tipo de assistência. 

Os fornecedores do DEAL, da Bacia Lei
teira gaúcha dispõem de assistência médica 
veterinária 'e técnica gratuitas e durante to- , 
dos 'os dias da ,semana. Além do mais, a 
êstes, o pagamento é mensal e não é feito 
com. atraso; um incentivo à maior producão 
e melhor atendimento. . 

Distribui uma média de:qÓ"O fui l l itros diários, 
colaborando, somente O DEAL com 275 g por 
dia e por pessoa na cidade de Pôrto Alegre, 
que segundo estatística é o povo. que mais 
consom'e leite no 'Brasil. O preço pelo qual  
o melhor e mais importante a l imento é en
tregue ao .consumidor, em relação aos esta
dos do centro do Brasil da Bdcia Leiteira, 
é baixo, ou seja Cr$ 220 por l itro, e acen-

tue-se que em poucos meses ocorr�ram dois 
aumentos. As instalações do DEAL não se 
'resumem apenas em sua usina centrál da 
capital. Nos arredores de Pôrto Alegre, Ta
quara, possui uma fábrica de, leite em pó, 
capaz de transformar 1 20 mil l.itros diários 
de leite. Seu funcionamento restringe-se aos 
meses de . verão. Mais a inda, nos municípios 
de� Montenegro, Gramado, Osório e Ta
quara mesmo, estão instalados postos de 
pasteurização que enviam à Central o pro
duto para o consumo após ter abastecIdo 
a cidade. Dois postos de resfriamento pos
sui o DEAL nos mun icípios de Tapes e Bom 
Retiro, e um projeto que seria o terceiro, 
na parte mais central do Estado, Cachoeira 
do Sul.  Setecentas pessoas estão emprega
das nestes estabelecimentos" tôdas com o 
intuito de bem desempenhar SÚÇlS funções 
e fazer o beneficiamento e distribuicão do 
ouro branco cadÇl vez mais eficiente' e me
lhor. Felizmente os produtos industria l izados 
são largamente aceitos e infelizmente são 
ainda mais reclamados, devido à grande 
fa lta para o atendim1mto do mercado con
sumidor. No ano de 1 966 foram industrial i

' zados até o mês de maió, um milhão e 
cento e cinqüenta . mi l  litros de leite. 
(1 1 50 000). No ano de 1 965, foram produzi
dos 221 000 kg de manteiga ;  1 3 000 de doce 
de leite; 1 0 500 Kg de r.equeijão; 36 000 fôr
mas de queijo e 280 000 frascos de yo-
g�urth. ' 

Apesar de ser um dos órgãos mais esque
cidos e -relegados' pelas autoridades, parece 
não esmorecer o DEAL, pelo contrário, pa
rece o herói ferido cada vez fortalecendo-se 
ma!s e chegando perto ' de uma perfeição 
ma Ior. 

4.9 UMA GRANJA LEITEIRA MODllLO: ' 
A DO BARRO VERMELHO 

' 

O progresso visto deve ter tido a lém de 
bons motivos e raz(3es; sólidas ra ízes e a l i
cerces onde pudesse se basear para que o atual estado de coisas se fizesse atuante e se desse motivos para esta ascensão. Por 
isto a fonte de matéria prima torna-se inotiv,o. �. a wanja.; _o t<;Jmbo; <;J mina que posSUI veIo riCO, fila0 mesgotavel dêste ouro. Como é conseguido e como é "extraído". Tomamos para ilustrar em parte o trabalho, uma granja situada nas proximidades de Pôrto Alegre, no mun icípio de Gravataí. Como ela não são tôdas e longe está de ser a maioria, mas o são em número relativamente . apreciável. As que ' não estão nestas , condições dia a dia vão sendo remodeladas, aperfeiçoando, para a lcançar o máximo e produzir dentro da mais apurada técnica. , Compreende a granja uma área de 1 50 lia, para os quais são destinados 5 empre-
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gados, somente, dando êles conta do ser-
, viço. O população dé gado leiteiro é de 1 20 
animais holandeses, e atua lmente 40 em 
lactação produzindo em duas ordenhas d iá
rias, 400 litros de leite. Do número total 
de animais, 55 são puros de "pédigree" ; 50 
puros por cruza, e 1 5  mestiços. Um bom ín
dice de bons animais que aum�ntam sobr�
maneira a qualidade do rebanho. I nclui q 
plantei 1 0  tóuros � três são us?d,?s para re
produção; garantmdo a continUIdade t; .o 
melhoramento do plantei todo. A materla 
prima obtida é destinada ao DEAL que a 
beneficiará e a distribuirá ao consumo da 
capital. 

A ordenha é mecânica e o seu funcio
namento é ' elétrico. 

A a l imentação do gado leiteiro compõe
se de farelo de soja, de trigo, .milho moí
do, cana-de-açúcar, aveia, . azevém, c�ntei,?, 
trevo, mandioca, torta de Imhaça, enfIm a l i
mentos que preenchem todos os requisitos 
i ndispensáveis e complementares de uma 
boa dieta. Cita-se a inda que quase a tota
l idade desta a l imentação é produzida n? 
própria granja, onde 25 hectares são desti
nados à pastagens artificiais . .o serviço que 
vai do preparo do solo até a colheita, é 
feito, todo êle mecânicamente, para o qua l 
dispõe a granja de um trátor médio, arados 
comuris, uma grade de disco, uma grade pe
sada, além de semeadeira, adubadeira, cen
trífuga de fabricação dinamarquesa. Como 
o solo da zona é um tanto ácido está sen
do feita sua correcão e breve serão . rea li
zadas adubacões éom Fósforo e Potássio, 
complementando o que as pastagens exi
gem de um bom solo. Possui a inda um mo
tor elétrico com bomba de água, a lém de 
dois motores diesel estacionários de 6,5 hp 
cada um. As boas técnicas que os profissio
nais de Agronomia e Veterinária  prE)gam há  
tempos e por tão ' poucos acatadas e não 
postas em prática, encontram eco na Gran ja 
do Barro Vermelho, onde a lém de tudo o 
mais possui Irrigação Artificial que com o 
disponível atual cobre uma área de 1 00 por 
30 metros de cada vez. Vê-se por aí que 
realmente há pessoas crentes no leite e sua 
industrial ização. 

O confôrto do empregado não foi olvi
dado. Para preencher os requisitos de bem
estar, dispõe a granja de 3 casas, com água, 
instalações sanitárias, luz elétrica, etc. E 
não, estacionará ainda, segundo seu pro
prietário; continuar melhorando é a polí
tica adotada. Lamentamos que não são to
dos os tambos assim. Longe está o Rio 
Grande e o próprio Brasil de terem na sua 
maioria estabelecimentos dêste elevado pa
drão. Certo é' que muitos há. Mas ainda dos 
que têm, faltam para preencher as lacunas 

que se fazem presentes e cobrir os deficits 
(produtivo e a l imentar) que em certos lu� 
res são flagrantes. . 

� um passo. � um degrau deixad8' atrá; 
da longa caminhada que se é obrigado a 
percorrer sob pena de ver-se os menos fa
vorecidos mais necessitadas ainda; sob pena 
de ver-se a mis,éria engrandecer, resultando 
conseqüências imprevisíveis e ,quiçá de im
possível contôrno. Resumidamente assim tra
balhou a ASCAR. Assim cresceu um pouco 
o DEAL. Assim caminham a lgumas gran jas 
modelos leiteiras no nosso Estado sulino. 
Assim, resumidamente, está o Rio Grande 
em 1 966. Realizou a lguma coisa, mas na sua 
frente assim como' na frente de muitos esta
dos b'rasileiros descortina-se um imenso ho
rizonte, que deve(l1os desenvolver, crescer, 
percorrer até alcançá-lo . . 

59 PARTE FINAL: 

Respeitando todos os credos ' presentes, 
solicitamos que: 

- Deus ouça as orações, prédicas e dese
jos; atente sôbre as vantagens e conveniên
cias saídas dêste rincão mineiro, em espe
cial nesta Semana do Lacticinista a que 
seja estimulada e aumentada a produção do 
ouro branco, tão em falta e tão necessária 
na maior parte dêste país. 

- Que I:le i lumine os caminhos obscuros 
a inda invisíveis pelas autoridades e produto
res, que sejam de va lia e úteis. 

- Que I:le dê fôrça e assistência aos pe
quenos produtores principg lmente, a fim de 
que vençam os grilhões burocráticos, ou ou
tros e que impedem sua maior produção lei
teira dentro de um regime racional de tra
balho. Que aos mesmos e aos desgraçados 
pelas i ntempéries, chuvas ou ventos, aos 
desesperançados, dê-lhes um fio de, espe
ranca para que possam e saibóm recondu
zireÍn-se bata lhando pelas coisas dos lacti
cínios. ' Que aos mesmos, sejam mostrados 
os êrros e transmitidas as verdades, .assim 
como não duvidem mas acatem os conse
lhos dos técnicos, e nêles depositem fé. 

- Que, onde por qua lquer motivo a tris
teza imperar, e fôr motivo de a legria o leite, 
êste jorre abundante. 

Nós técnicos, não é favor, l1')as obrigação 
darmo-no�. ç!e.j=o.ma. e a lma ao fomento da 
produção ;.leitemJlti'emde fôr o caso e orien
tar, se por felicidade ocorrer para onde 
vai o excesso; pois dando, receberemos as· 
sim como receberão outros. � dever esque
cermo-nos nestas ocasiões para dedicação a 
outrem; no futuro nos encontraremos não só 
para nossa felicidade mas para 'a felicida
de de fodos os nossos semelhantes. 
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p.. longa caminhada não pára. Nem após 
) Or 20 ou 30 anos de trabalho com o homem 
• do camp9r com o produtor. I: dever. �a.mi
�r sempre para que a causa lactlcln l�ta 
·sejar �o triunfal pois já o ér mas a maIor 
de tôdas as causas. Será se pormos em prá
tica as palavras proferidas pelo Dr. J. Car
neiro ao receber o título de Prof. "honoris 
causa" dêste Instituto em 1 965 : "a persis
tência é fator' de sucesso e a constânciar a 
mais pitá expressão da fôrça". 

Além das palavras que proferimosr poyco 
convincentes atér se levarmos em conta ' as 
.qual idades de todos os presentesr a mensa-' 
gem do Rio Grande não poderia ser outra 
senão de confiança e de trabalhor no povo 
e nas autoridadesr e a esperança de a lcan
çar breve a vitória final para qual 'tantos 
labutam. 

Não era outra a ocasião senão esta pa
ra fazê-Ior nesta Semana do lacticinistar que 
é uma reafirma cão contínua e necessária 
ano após anor • na defesa dos interêssesr , 
aten'dimento aos anseiosr e debçJtes em pr-o I 
do progresso lacticinista nacional. . .  

Em pouco demonstrador o Rio Grande. 
E nós como outrosr temos desejo ele pesqui
sarr fomentarr incentivarr estudar tudo o que 
se relaciona com lacticíniosr pois além de 
ser para nósr será para DEUSr será para 
.a PATRIAr será para a FAMfUA. 
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Congrotulamo-nos com o Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" pela aquisi
ção das novas formas plásticas, prensas e mesa de nossa fabricação. 

Fabricantes das renomadas formas plásticas, redondas e retangulares para 
queijos de todos os tamanhos e tipos como :  Prato - Lanche - Minas - fresca I e -
prensado Mozzarel la - Provolone - Parmezão - Roquefort - Ricota e outros. Mê
sas de todos os tipos e tamanhos revestidas com plástico, com e sem rodas. Prensas 
máveis para queijo. Máquinas automáticas para quéijo. Máquinas para lavar for
mas. Vagonetes para formas. Coadores para leite. Baldes para ordenha. Filtros para 
recepção - Bicas. 

Patentes : N. 1 60.071 1 75.896 - 1 75.879. 

® 

BRAS HOLANDA to.. LTDA. 
Caixa Postal. 1 250 CURITIBA Paraná 
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RESFRIADORES DE LEITE 

* FÁCIL MANÊJO 

* i RENDIMENTO IMEDIATO 

:FINANCIAMENTOS 

ATÉ 36 MESES 

FUNCIONAMENTO 

ELÉTRICO, 

RODA I;> , ÁGUA, 

RODA PELTON, 

MOTOR A 

GASOLINA, 

TURBINA� ETC. 

VÁRIOS 

MODÊLOS : 

UM TIPO 

PARA CADA 

NECESSIDADE · 

ELO �:t:� �S S·_�-
s..-_....I I:NDÚS'J:'IEI:A E 00 l.\I.tÉ ROI: O 

Rua Espírito Santo, 433 - Fone 4867 -:- Caixa Postal, 585 

JUIZ DE FORA ESTADO DE MINAS' GERAIS 

o Con�ressQ 
Lactícíníos 

I nternacíonal ' de 
de M uníque 

Dr. J .  J .  Carneiro Filho 
Prof. "Honoris Causa" do I LCT . .  

O XVI I  Congresso Internacional de Lacticínios real izou-se em Munique no período de 4· a B de julho de 1 966. A célebre capital da Baviera, com cêrca de 1 200 000 habitantes, não possui apenas a "Hof�rauhaus" se be� que sua cerveja seja mundialmente conhecida e apreciada; é também nesta cidade que o consumo do leite 
. é o mais elevado do país. ,l 

Munique possui a inda muitos tesouros antigos. Cent�� d.e civil ização, .cidade pilõto em arte�, CI!:nclas e pedagogia, é sede de uma Un iversidade que conta com mais de  34 500 estudantes. Cidade católica é sede de um Arcebispado; possui muitas igrejas e sua catedral domina a cidade. No próprio hotel em que nos hospedamos, o "Deutscher Kaiser" celebram-se missas nos d ias santificado�. Se� ja�dim zoolóqico possui cêrca de 1 1  mi l  an imais e seu Museu de Ciências e Tec�ologia �, nC? gênero, o maior da Europa. Os logos ol lmplcos de 1 972 serão a l i  realizados. 
O Congresso sob 'a divisá "ProÇlresso pela colaboração" realizou-se no. " Parque do Conoresso", situado nos terrenos da feira 

de Theresienhone" que tem! uma superfície de 32 000 metros quadrados. Com amplos jardins o Parque é dotado de ' restaurantes, 
salões de festas, agências bancárias e pos
tai, cinema, salas de reuniães, escritórios, 
etc. 

A sessão de abertura, presidida pelo dr. 
H. Lubke, presidente da República Federal 
da Alemanha, foi iniciada com o discurso 
de boas vindas. do antigo Ministro O. Fany, 
presidente do Comitê Alemão. Entre outros 

oradores falaram o sr. W. Fjung, presidente 
da Federacão I nternacional de Lacticínios e 
o dr. H. lubke, declarando inaugurado o 
Congresso e terminando seu discurso com 
estas palavras : "Seria um grande sucesso 
para o Congresso se multipl icasse seus es
forços para combater de maneira mai.s efi
caz do que até então a fom: e a. s�ba l imen
tacão no mundo. A economia leiteira pode
riá contribuir de maneira decisiva para êste 
fim. O gênio de invenção e a riqueza das 
idéias vêm do berco do homem para que 
seja capaz de se défende� das dificuldades, 
mas, igualmente, f?ara a ludar aos outro�. 
E: preciso pensar n isto agora que comeS:9 ls 
vossos traba lhos e vossa troca de expenen-
cias." . . 

Na noite do · dia 4, a convite da Indústna 
Leiteira Alemã, houve magnífica recepção 
para um primeiro contacto, com excelente 
orquestra e programa de "folklo,:"e". E�am 
cêrca de 3 mil Congressistas, mUitos deles 
acompanhados de suas espõsas; 5� nações 

. se fizeram representar entre as quais o Bra
si l ;  compareceram 1 50 representan�es d� Im- . 
prensa, dos quais 39 do e;;trangelro, mclu
sive do Brasil e da Argentma. Foram apre
sentados numerosos fi lmes, curt.os e suges
tivos, além de "spots" de televisão. Çêrca de 
500 trabalhos foram apresentados. Ttodos os 
assuntos . referentes a lacticínios foram exa
minados, desde a escolha do gado, a produ
cão transforma cão, a embalagem, o mer
éad� e o consumo do leite. As sessões ordi
nadas visitas e excursqes decorreram em 
ambie�te de grande animação. 

No g rande Parque real izou-se a colossal 
Exposiç;ão .de Máquin,!s e Equipament?s pa
ra lactlcínlos, dos mais modernos, alem da 
Exposicão de l ivros · especializados. Partici
param' da Exposição mqis de 300 firmas das 
quais 43% estrangeiras, sendo 51 dos Es
tados Unidos, 20 da Dinamarca, 1 6  da 
França; Ing laterra, Holanda e �uíça, 1 0  ca
da uma, e outras em menor numero. 

Dos "Anais" constam dois trabalhos bra
si leiros : "Producão e Indústria Leiteira no 
Brasil", de autoria de nossos amigos, o sau
doso Assis Ribeiro e sr. Otto Frensel, e ou
tro "Desenvolvimento e melhoria da estru
tura da economia leiteira no Rio Grande' do 
Sul por um plano organizado e assistência 
técnica" de autoria do sr. W. Wegner. 

O Congresso teve notável concepção e 
perfeita organização; a Exposição de má
quinas . foi '2xcelente. A facilidade de troca 
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: :/ de idéias entre.,·industriais e outros interessa- . �ls e os técnicos especial izados dos mais 
��zes, demonstrou a vantagem da orga

nizáção simultânea do Congresso e da Ex-
posição. . ' ' 

Despertaram particular interêsse os assun
tos referentes ao tratamento do leite por 
Ultra Alta Temperatura, a fabricação de 
manteiga contínua e as diversas "embala
gens perdidas", (cartão e plástico) que se 
vêm desenvolvendo consideràvelmente. 

No dia 7 real izou-se o banquete de encer
ramento, com música, dança, representações 
típicas da região, em uma atmosfera de 
grande animação e cordial idade. A sessão 
de encerramento do Congresso foi realizada 
no dia 8, quando "foram' aprovadas as reso
luções finais e '  estabelecido que a 52:0 As· 
sembléia da Federacão Internacional de Lac
ticínios se reunirá 'em 1 967 no Estado de 
Israel.  Ficou finalmente deliberado que o 
XVI I I  Congresso Internacional da ' Lacticínios 
se rea l izará em 1 970 na Austrál ia. 

Das resolucões finais, destacamos as se-
guintes : 

• 

Necessidade de encorajar a manutencão 
do gado leiteiro em bom estado de ' saÚde 
para melhorar a qual idade do leite e para 
maior produtividade do mesmo gado. 

Formação adequada de produtores e con
selheiros com conhecimentos necessários à 
economia leiteira do futuro:' 

'. 
Visto o desenvolvimento do uso das "em-

balagens perd idas", não aconselhar senão 
o uso daquélas emba lagens impermeáveis à 
luz, aos gazes e às substâncias voláteis. 

Os sucessos obtidos com os processos de 
tratamento do leite por Ultra Alta T empera
tura (esteri l ização), permitindo obter leite 
cOryl boas -qual idades organolépticas, a lto 
va lor nutritivo e longa conservacão, indicam 
que novos estudos devem ser prosseguidos 
no sentido de, se possível, melhorar os pro
cessos referidos de modo a torná-los menos 
dispend iosos, permitindo seu emprêgo nos 
países de fraca produção. _ 

Devem ser continuados os estudos dos pro
blemas surgidos com a introdução dos pro
cessos de fabricação de manteiga em con
tínuoi  05 esforços relativos à qual idade de
vem conservar sua importância primordial .  

Com o aparécimento de novos métodos e 
máquinas" para fabricação de diferentes ti
pos de quei jos, torna"se necessário compa
rar-se no plano internacional os produtos 
fabricados, eliminando-se as variações de 
qual idade. e melhorando os processos de 
.conservacão. . . . 

Considerando-se que a origem de . defciitos 
organolépticos de leite em' pó é a inda mal 
conhecida, é necessário o desenvolvimento 
de pesquisas neste . domínio. 

(Transcrito do Suplemento Agrícola de 
"O Estado de Minas" de 3-1 2-60.) 
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l� Máquinas paI-a picar " forragens �f 
:!: Sempre a melhor solução para o seu :� 
+ � 

* prob�ma t 
� � 
+ + 
+ + 
:!: Manuais ou mot()rizadas. :i: 
t + 
9 + 
:!: Moto'res a gazolina, diesel ou elétricos. :� 
+ ? 
+ � 
:i: CIA. FABIO 8ASTOS COMERCIO INDOSTRIA. :!: 
? � 
+ + 
� .  � ·i' MATRIZ:  Rio de Janeiro. Fi l iais e Agências : São Paulo, Belo .:' 
9 + 
:!: Horizonte, Pôrto Alegre, J uiz de Fora, Çuritiba, Pelotas, Uber- :!: 
:!: - lândia, Campinas, Brasíl ia, Campos. . :i: . � 
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A TRITURADOR DE MAR· 
R mos OSCILANTES 
PRODUÇÃO em Kg/hora: 
Milho cl palha e sabugo 1.800 
Milho em grõo.. . . . . . . .  2.400 
fORÇA NECESSARIA 3 a 4 HPE 
R. P. M • • • • • • • • • • • • • • •  1 .800 

B . DEBULHADOR
' 

DE MILHO 
Ventila e Classifica 

c DESFlBRADEIRA 
Para Cana e 
Forragens Verdes 

PªODUÇÃO . • • • • • •• 600 Kg/hora p�OOUÇÃO:1.200 03.200 Kg/hora 
FORÇA NECESSÃRIA • • • • • • 6 HP FORÇA NECESSÁRIA • •  3 o 7 HP R.P.M • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  380 R.P.M • • • • • • • • • • • • • • • • •  1.800 

DEPARTAMENTO AGRíCOLA 

RiO: Campo de S. Cristóvão, 290 

D DESTRlTU 
Desintegra e Mislura 

PRODUÇÃO em Kg/hora: 
Cana • • • • • • • • • • • • • • • •  2.500 
Raizes e Tubérculos • • • • 1.800 
Milha • • • • • • • • • • 150 a 800 
FÕRÇA NECESSÃRIA 7.5 a 10 HP 
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��Homenageado O Ore Rogerio MaranhãoJ Diretor do 
SIPAMA, em' virtude de sua aposentadoria 

Repercussão no Boletim do Leite - Igual 
homenagem prestada aó Dr. Luiz de Sá Mi
randa - Discursos na séde do SIPAMA -
Caravana do I nstituto de Lacticínios "Cân
dido Tostes", chefiada pelo seu Diretor, 
Prof. Cid Maurício Stehling, acompanhado 
dos professôres Homero Duarte Corrêa Bar
bosa Hobbes Albuquerque, Carlos Alberto 
Lott 'e Jacob Franklin de Oliveira. 

A) Palavras do S r. Qtto Frensel 

Offo Frensel - Presidente da Associação 
' Brasileira de Lacticinistas e Diretor d.? 

Boletim do Leite 

a) No dia 27 de dezembro p.p. tivemos 
uma honrosa visita que muito nos a legrou, 
mas também muito nos entristeceu. O nossO 
antigo e tradicional amiqo, Dr. Rogério 
de Albuquerque Maranhão, Diretor do 
S.I .P.A.M.A. veio trazer-nos suas despedidas 
por deixár o serviço públ ico, em virtude de 
sua aposentadoria, conforme já noticiamos 
na página 21 do nosso número (456) de ou
tubro p.p. Médico veterinário, professor do 
Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", 
Inspetór-Chefe da antiga D.I .P.OA, agora 
S.I.P.A.M.A.. Diretor, do mesmo e Diretor 
Gera l Substituto do D.D.LA. " (Departamen
to- de Defesa e I nspeção Agro pecuária). 
Nos 38 anos dedicados ao serviço públ ico 
federal, dos quais 27 ao nosso. Ministério da 
Agrit:ultura, o Dr. ROHério de Albuquerque 
Maranhão se destacou pelo seu dinamismo 
e clarividência na solução dos problemas 
a seu cargo. I números foram os. serviços 
prestqdos ao setor lacticinista, sobressain-

do a modern izacão das usinas de resfria
mento de leite nó I nterior; o aumento (�he
gou à �7,92% em fevereiro do ano findo) 
da distribuição de leite engarrafado no Rio 
de Janeiroi a introdução do transporte de , leite do I nterior para o Rio de Janeiro em 
carros tanque - iso.férmicos (95,1 8% em ju
nho do ano findo) ; o estágio sistemático 
do� inspetores do S.I .PAM.A. no I .  L.C.T. i e 

, muitos outros mais. Foram sempre as mais 
amistosas e 'compreensivas as nossas rela
ções nestes longos emas de trabalho em 
pról dos loticínias brasi leiros, mativo por
que aqui manife,stamos os nossos sinceros 
aqradecimentos pela distinção merecida. 
Na nova etapa de sua proveitosa atividade, 
doravante integralme.nte dedicada à I sua 
famíl ia e à, em'prêsa privada, acompanham 
êste nosso prezado amigo os nossos mais 
sinceros votos de merecido êxito e de saú
de 'e r-az no seio de sua exma. família. 

b) No S . I . P . A . M . A .  No dia 30 de 
dezembro p.p. teve lugar uma justa home
nagem aos Srs. Drs., Rogério de Albuquer
que Maranhão e Luiz de Sá Miranda e Sil
va, ambos veterinários e, respectivamente, 
Di retor do Serviç,o de Inspeção de Produtos 
Agropecuários e Materiais Ar:Jrícolas e Che
fe da Seção de Leite e Laticínios do mesmo 
Serviço, por motivo de sua merecida apo-

, sentadoria e definitiva retircida do servico 
públ ico, conforme já anunciamos na págirÍa 
21 do número (456) de outubro p. p., do Bo
letim do Leite. Em nome do Diretor Geral 
do D.D.I.A. (Departamento de Defesa e l-ns
peção Agropecuária), que não pôde com
parecer por se encontrar adoentado, falou 
o Dr. Aldyr Gomes, eilOltecendo a marcan
te personalidade do Dr. ROr:Jério de Albu
Querque Maranhão e h istoriando sua vida 
da qual dedicou 38 anos ao serviço públ ico, 
sendo 27 anos ao Ministério da Agricultura. 

. Em nome do Estado Maior do S.I.PAM.A. 
falou '0 veterinário Dr. Luiz Pinto Valente, 
Inspetor Chefe em Belo Horizonte. O vete-' 
rinário Dr. Miguel Cione Pardi pronunciou 
belíssima oração em nome dos compçmhei
ros de Diretoria, apresentando, também 
cumprimentos á espôsa do homenageado, 
D. Çonceição, aí presente, bem como ao 
Dr. Luiz de Sá Miranda e Silva. Em nome 
da Turma de Administração falou um dos 
funcionários. Encerrando os discursos falou 
nováinente o Dr. Aldyr Gomes, fazendo en
trer:Ja do documento de elogio do Ministé
rio da Agricultura, publicado na página 270 
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, . do "Diário Oficial" de 6 de janeira corren
te e cujo teor é o seguinte: Resolve 

N." 599 - Elogiar o Veterinário, Dr. Rogé-
, rio de Albuquerque Maranhão, ocupante do 
cargo de Diretor do Serviço de l-nspeção 
de Produtos Agropecuários e Materiais 
Agrícolas. pelos inestimáveis serviços pres
tados a êste Ministério no exercício de suas 
funções, tendo em vista que, além de cum
prir de forma louvável os deveres de seu 
cargo, demonstrou sempre no desempenho 
dos mesmos, inexcedíveis zêlo e dedicação, 
e aceridrado espírito público.'" 

" 
Todos os oradores foram 

aplaudidos, causando justa emoção 
merecidamente homenageados. Por 
falou o homenageado, extremamente sensi
bi lizado, agradecendo a todos e reafirman
do sua fé nos altos destinos do nosso Bra
si l .  Aos presentes foi servido um ' lauto lan-' 
che, excelentemente preparado pelas dig
nas funcionárias do S.I .P.A.M.A., sob o com
petente comando de D. Maria José Tava
res, Chefe da Turma de Administracão. Foi 
uma bela festa que à todos deixóu uma ' 
recordação Imorredoura. 

B) D i scu rso do D r .  P i nto Val e nte 

Dr. Luiz' Pinto Valente 
I nspetor .chefe do S IPAMA 

Neste momento, somente os poetas conse
guem externar, com palavras e rimas subli
mes, o sentimento de carinho, amor e g ra
tidão, que todos nós dedicamos aos amigos 
que partem. 

Estamos aqui reunidos para tributarmos 
ao nosso chefe e querido amigo, uma home
nagem que muitos já receberam mas que 
Rogério Maranhão motivou de maneira ím
par e inédita, pois soube, durante tôda sua 
vida dedicada ao trabalho, dentro da mo
déstia que sempre o caracterizou, semear na 
estrada de sUa existência, dquilo que' eiJo
brece o homem - eleva-o no conceito de 
seus concidadãos e principalmente o faz 
respeitado junto aos amigos - quando utili
za, mesmo na sua essência pura e simples, 
os ensinamentos bíbl icos do amor ao pró
ximo. 

, Fa ltam-me predicados oratórios à altura 
do nosso homenageado. Não me falta en
tretanto o sentimento de g ratidão que de-o 
sejo neste momento ,externar, em meu nome 
e dos Chefes das rnpros de Recife, São Pau
lo, Curitiba e Pôrto Alegre e dos funcioná
rios do S IPAMA lotados .em Minas Gerais. 

Nesta hora, estão todos com o pensamen-

to dirigido para aqui, elevando cada um em 
particular, suas preces aO nosso ÇRIADOR, 
pedindo-LHE que retribua, em sua infinita 
bondade, um pouco do muito que nosso 
Diretor nos propiciou, guiandoclhe os pas
sos pela nova etapa de sub v.ida .que ama
nhã mesmo iniciará, cercando:o':lá fora, do 
mesmo carinho e amizade a que sempre fêz 
jús, desde o primeiro d ia do seu ingresso 
no nosso Sel-vico até o derradeiro momento 
de sua despedIda. 

Que maior g lória pode a lmejar o homem 
do que, em paz com sua consciência, po
der murmurar tranqPilo e feliz � meu DEUS 
- eu VOS agradeço humildemente as opor-o 
tunidades que VOS me destes, para poder 
ter fôrça e resignação, tratando meu seme
lhante à VOSSA. imagem. Que meus atos 
sempre encontrem no meu irmão, a mesma 
compreensão de vossos ensinamentos e que 
assim, irmanados, possamos passar pela vi- ' 
da sem VOS ofender, pois outro sentido ela 
nunca teve, do que amar. e ser amado. 

O que Rogério Maranhão ' fêz durante 
tôda sua vída nestcr Casa, nada fTiais foi do 
que isto. Semeou bondade e amor e colhe 
neste momento os frutos a que fêz jús. 

Retira-se agora, pela contingência natural 
e vontade expontânea, da vida públ ica e, 
no convívio . de sua família que também 
tanto deu de si para que êle pudesse cum� 
prir sua missão, será apontado como exem
plo a , quantos passaram e ainda passarão 
pelos a ltos postos dêste Ministério. Sua de
dicação ao trabalho, seu espírito de luta e 
sobretudo de justiça e amor ao próximo o 
eleva no con,ceito de nossa classe. 

Sabemos . perfeitamente que Maranhão 
não pode e , nem deve parar. Dinâmico e 
empreendedor; não podemos compreendê
lo inativo. ' 

E êste Brasi l  que tanto amamos, que Ma
ranhão soube testemunhar po'r tudo que rea
l izou - também tanto amar - vai para a le
gria de todos, continuar a receber . dêle a 
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�sma contribuição em benefício. da cole-
��ade, dentro das diretrizes que sempre 
o nórtearam aqui. 

Ao terminar, deixando o coração falar, 
Vamos dar guarida dentro dêle, àquela 
palavra tão linda e ao mesmo tempo tãb 
triste que, chamamos saudade. 

A saudade que vossa partida vai nos dei
xar Dr. Maranhão, será mitigada porque 
sabemos que o amigo com saúde e feliz, 
em seu lar estará sempre à nossa disposi
ção. 

Vamos considerá-Ia apenas 'o GRANOE 
AUSENTE, ' porque GRANDE é o ·  homem 
que planta no chão a semente de um so
nho e consegue cOm o tempo torná-Ia rea-
lidade. ' . 

Minas que geogràficamente é considerada 
o coração do Brasil, em nome de todos os 
funcionários, vos entrega neste momento, 
simbôlicamente representado num abraco 
simples mas sincero - o coração de vossós 
amigos. 

C) Discurso do D r. M i g u el Cio n e  Pardi 
Veterinário do S IPAMA .. 

Maranhão 

Para saudá-lo fizeram-me o porta voz de, 
todos funcionários do SIPAMA. 

Certamente a razão da escolha recaiu em 
minha pessoa pela fato de têrmos sido con
temporâneos de Faculdade; companheiros 
de concurso, em 1 939, para ingresso nesta 
querida ex-DIPOA que sempre, procuramos 
engrandecer e honrar; companheirqs da 
"media-guarda" como continuadores do� 
trabalhos e consolldadores ' de ,uma estru
tura definida que nps foi leg'ada pela "ve_ 
lha guarda" e' que a inda constitue ,motivo 
de orgulho para os que cultuàm' a tradi
ção; companheiros nos esforços para a a rre
gimentação, capacitação e, formação do 
espírito funCionai e patriotico da "jovem 
guarda" que nos há de suceder; esta "jo
vem-guarda" .  cujo ingresso e manutenção no 
serviço exigiu energia" coragem e riscos 
seus. para enfrentar a cega burocracia. 

Fa lar  de seu currículo é perlustrar uma 
vida cheia de trabalhos prestados ao País 
em variados setores de atuação. 

Formado em 1 936, realizou, em 1 939, um 
dos concursos mais severos da história dêste 
Ministério. Foi o primeiro colocado nos 
cursos , de especializacão que'  realizou no 
biênio 1 943�1 944 e no's anos de 1 949-1 950. 

Nomeado I nspetor Chefe da então D IPOA 
em Curitiba, lá lprestou notáveis servicos de 
1 951 a 1 953. ' . ' 

I nvestido posteriormente no cargo de I ns
petor Chefe da I .R. do Rio de Janeiro, rea
lizou aí obra extraordinária ao cumprir, co
mo talvez nenhum outro seria capaz, um ou
sado 'plano de disciplinação da comercia l i-, 
zação, da inspeção sanitária e dos procedi
mentos' tecnológiços da bacia leiteira abas-. 
tecedora do então Distrito Federal .  A tarefa 
que lhe foi imposta requereu esfôrco sobre
humano e sacrifícios; mas sua dediéacão foi 

' coroada de êxito com a regularização do 

abastecimento do Grande Rio de Janeiro, 
com efeitos favoráveis que se repercutem 
até os d ias de hoje. 

Prestou seu concurso técnico ao extinto 
Conselho Coordenador de Abastecimento, 
bem como exerceu o mag istérió na Escola 
de Lacticínios "Cândido Tostes" ,  e nos Cur
sos de Aperfeiçoamento e Especial izacão do 
Ministério da Agricultura. ' 

Sua nomeação para o cargo de,.oiretor 
da então D IPOA,' num dos momentos em 
que os anseios patrióticos no coração de 
todos os brasileiros pulsavam com a' mais 
vibrante das intensidades, é a i nda hoje um 
dos motivos de' que me orgulho por ter sido 
um dos ,que infl,uíram na sua ' escolha. 

Foi designado a seguir s�bstituto automá
tico do Diretor Geral do DDIA. 

Julgo que , é  a sua obra como' Diretor do 
Órgão, que na atua l estrutura convencio
nou-se chamar, SIPAMA, ' que devo fazér 
umas breves referências para que não possa 
parecer que' seu trabalho, seus métodos e 
seus sacrifícios tenham passado desperce
bidos. 

Apesar de sua persónal idade, pOr forma
ção, afeita ao mando, imprimiu aos seus 
tra�alhos, sistemàticamente, o espírito de  
equipe, respeitando as opiniões dominantes 
e sômente impondo a sua quando as natu
rais. divergências o obrigavam a uma deci
são pessoal .  

Outro traço de sua  persona lidade: às 
"bi lhetinhos", no mais puro esti lo janista, 
constituíram a garantia de contacto perma
nente entre o Diretor e o subordinado, en
quanto a "Diretoria "  se encarrega,va dos 
contactos protocolares através da formàli
dade dos ofícios: 

Foi encetado em sua administracão, con
tando invariàvelmente com o seú apoio, 
suas iniciativas e enérgica decisão, o tra
balho de repovoamenro do SIPAMA visando 
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à dinamização de seus trobalhos e ' à  re
cuperação de seus desgastados quadros, em 
seguida à total estagnação que impedia a 
reposição de valôres. 

Todos sabem, os servicos cometidos a êste 
órgão são fundamentalmente de Saúde Pú
b l ica que, como Suprema Lei, exige realiza
ções integrais. Não se admite em metas des
sa natureza o meio têrmo e não se pode 
medir sacrifícios para atirigí-Ias. 

Foi' assim que! Maranhão lancou-se à luta 
9�0!he;ndo, selecionando e dando corpo à; 
m lclatlvas constrl,ltoras, partissem de onde 
partissem. " 

Foram ampliados os quadros, a capacita
ção do pessoa! foi objeto de trabalho pro
gramado, culmmando com o Centro de Trei-

-' namento de Barretos, que veio juntar-se e 
completar os estudos que eram procedidos 
no Instituto '''Cândido Tostes". Com êsses de
s�gni.os, nunca �e. curvou, já o disse" às ins
tanclas burocrahcas, sempre que julgava 
serem elas capazes de entravar um progra
ma em marcha. 

O ' pu�i I� de jovens di.stribuído pelas nos
sas mdustnas, laboratónos e no Centro de 
Treinamento, vem desenvolvendo trabalho de 
ta l mérito que permite à .você Màrónhão e 
a nós todos , q,ue . tomamos a vida' pública 
como sacerdoclo, a passagem tranqüi la pa-

. ra a aposentadoria. 
Não se pode a inda deixar de rememorar 

a etapa de implantacão de um de nossos 
mais seguros instruméntos de traba lho: as 
"Normas H igiênico-Sanitárias e Tecnológi
cas para Exportação de Carnes". 

Nós e os industriais nos encontrávamos 
quase gue entorpecidos pela monotonia , do 
manuseio d� u� velho e formidóvel Regu
la_mento, cUIC?s term�s depois de decorados 
nao_ conseguiam mais promover uma moti
vaçao que nos arrancásse da rotina. 

A sacudidelà foi dada peias Normas as' 
quais, porém, .sômente pu.deram ser , impían
tadas graças a sua energia e determinacão 
s�br.�pond?-se à; pressões' políticas e às 'ins� 
tanclOs mUitas vezes veementes de interessa
dos na manutenção de uma rotina negativa. 
. Com seu esfôrço, a dedicação e o entu

slOsm� de todo? os integrantes do S IPAMA 
e .0 fm:ne apo!o de nosso Diretor Geral, 
f?1 posslvel real izar um trabalho que revoluCIO�OU nosso parque ' industrial de carnes e'  
denvados, em sua estrutura civil, em seu 

reequipamento e nos métodos de 
lhos agora orientados pela moderna 
logia. 
. Como conseqüência dêsse sucesso, foi pos� 

slve;1 es�abelecer-se u� programe: que prevê 
a flxaçao de normativas que onentarão as 
ações no sentido da exportação de conser
vas, de suínos e ovinos e dos subprodutos, 
da mesma forma que deverão estender-se, 
como é seu pensamento, para os lacticínios 
e, também, pará o pescado, às aves e os 
ovos destinados quer do' mercado exterior 
quer ao consumo interno. ' 

Sua ação como Diretor 'atingiu a tódos 
. os setores' da atividade do . S IPAMA e em 

sua nova fase, contribuiu para que n�vas 
seções dessem vida ao servico de cadástro 
e_estatística, aC? desenvolviiT1Êmto da inspe� 
çao e tecnologia do pescado. A secão de 
rações passa celeremente a ter  presenca 
nas atividades do Ministério e às novas se
ções �e fertil izantes e il'lspeção de 'produtos 
de ongem vegetal seguem o mesma cami
nho. 

. . As. tradicionais seções de leite e 
'
engenha

na tiveram seus trabalhos dinamisados, ten
do a ú ltima atingido seu período áureõ. 

Maranhão, não que�o a longar-me a inda 
que muito teria que dizer de suas real iza-
ções. ' 

Nesta cerimônia de despedida do servico 
público, quero apenas d izer a inda mais qúe 
o . espírito de equipe por você a l imentado · 
cnou clima pdra que Se passasse a vive; 
dentro de um sadio espírito de col etividadé ·' 
constituindo os membros do S I PAMA desd�' 
os mais modestos até os mais gradua'

dos na  
escala hierárquica, a "grande família" hoje 
aqui reunida, ou representada, para home
nagear a quem ocupou o IU'gar eventual ,de' 
chefe e passa hoje para a aposentadoria. 

y'á tranqüi lo, Marahhão, para atender a 
mais uma fase de sua vida de lutas e sacri
fícios, porque, em nosso estágio de desen. 
volvimento, ainda não é permitido, mesmo a 
quem dedicou como você o melhor de  sua 
vida à causa públ ica, o repousante üso ,do 
"pijama" e o privi légiO" de uma dedicacão 
plena à família. 

. 

VÓ. tranqüilo porque sua retarguarda está 
proVida graças à sua energia, operosidade 
e capacidade administrativa. ' 

Vá .tranqüi lo, Maranhão, porque 
cumpnu o seu dever de cidadão, seu 
funcional, seu dever prófissional .  
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Lacticínios' 
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l i m pesa n as I nstalações de 
B e n efi c iame nto' .  d e  leite 

Severino Antônio de Oliveira, Assess. 
Téc: Latic. da (ia Fábio Bastos). 

Instruções para uso na 
Pasteurização do Leite 

,. 
(700% EM AÇO INOXIDAVEL) 

As instalações se compõem das seguintes 
partes : 
. a) Seção pré-pasteurização; 

b) Seção de pasteurização propriamente 
dita. . 

c) Seção post..ipasteurização. 
A fim de se obter um res'ultado satisfatá

rio de pasteurização, é óbsolutamente ne
cessário que a instalação esteja perfeita
mente l impa ao começar o trabalho. Além 
disso, durante o trabalho do leite, partícula . 
a lguma dêste ·deve ser canalizada à seção 
de pasteurização sem ser satisfÇltôriamente 
aquecida,. porque do contrário, poderá re
sultar .uma contaminação por baci los, que 
causará danos na parte sanitária. 

Antes do tratamento do leite; a água l im
pa de enxaguamento, que na véspera ficou 
rio aparelho, terá que ser aquecida. Depen
dendo do sistema para o qual a instalação' 
foi prevista, êsse aquecimento poderá ser 
feito do seguinte modo : 

a) pelo aquecimento direto por meio de 
vapor. 

b) pelo aquecimento de água ' quente, que 
se procederá do modo abaixo; 

1 .0) A bomba de leite integral é posta ,a 
funcionar a fim de fazer circu lar a água de 
enxaguamento que, por meio de uma vá l
vula de 3 vias colocada no tubo de descar
ga, partindo do aparelho para o tanque 
de equi líbrio, é ,conduzida por uma tubula
ção e um funi l  em retôrno da bomba. . 

2.0) O vaoor é ad'mitido é aquece a água, 
. até que no final se atinja a temperatura 
qu': se deseja tratar o leite. 

3.0) Se a pasteurização é pelo sistema ae 
aquecimento por meio de água quente, a 
bomba dágua quente é posta a funcionar 
e .0 aquecimento dessa água se efetuará 
operando-se manualmente o sistema a l i
mentador de vapor. 

A fim de auxi l iar êsse processo, usar-se-á 
uma temperatura .mais elevada do que a 
.do re-gime de trabalho normal sem que 
haja ?ido intercalado 'o reg'u lador auto
mático de vapor. 

4.") Se o aparelho ' está equipado . com 
uma padronizadora interca lada ; di:>pois da  
seção de pasteurização, esta com sua  tu'
bulação deverá ser submetida ao mesmo' 
processo de aquecimento,. como acima, a 
fim de evitar uma containinaçãó posterior; 

5.0) Quando se tenha a!éançado no fu" 
n i l  a temperatura ' desejada, o suprimento 
direto de vapor .é desl igado e sérá então 
admitido através do regulador automático 
de temperatura. 'o 

6.0) A temperatura de trabalho ·desejada . 
na seção de pasteurização, é a justada à 
água, abrindo-se a entrada dágua nor
mal na secão do resfriamento. , Isto tem im
portância 'especial, em se tratando de' lei
te l íquido, a fim de sé evitar um efeito de 
aquecimento demasiado sôbre as primeiras 
partículas do leite. , r 

7.0) Se no entanto,' tôdas as partes que 
entrarão em contato com o leite ou creme 
estão rea lmente l impas, será bastante aque� ' 
cer a água de enxaguamento a ponfo que 
a . temperatura na seção de aquecimento , 
do pasteurizador, alcarice a temperatura ' 
de trabalho. . .  

8.0) Durante, o aquecimento, 
que não pode ser submetida ao processo 
supra-mencionado, é esteri l izada, . princi
palmente' d que vai do aparelho ao' tari-. 
que de equilíbrio. . 

.9 .0) Durante o aquecimento ' da , seção de 
aquecimento, isto é, o pasteurizador mos., 
trar a .temperatu�a de serviço desejada, o 
leite será admitido através dp registro de. 
3 vias, localizado abaixo do fun i l  de a li
mentação; '  abrir o registro de saída para 
o tanque de equi líbrio e admitir o refri
gerante (salmoura ou 'água gelada). 

10.0) Quando o leite tiver chegadO ao 
registro de saída, êste será fechado, to· 
mando-se cuidado, ao mesmo tempo, que 
a válvu la de 3 vias no tubo de. descarga ' 
esteja aberta para o ' tanque coletor. 

1 1 .0) Logo que todb o leite tenha sido 
beneficiado e o restante esteja' saindo do 
tanque de recepção, abre-se a água de 
enxaguamento a tempo, a fim de que a 
bomba não aspire ar. 

1 2.0) Quando a água tiver a'travessado o 
con junto, abre-se () reÇlistro de saída ,  do 
tub? de d(;l�car'ga e esgote-se a água para a 
saqeta. '. > .  ' 

1 3.0) I nterrompa a admissão de vapor e 
do refrigerante , (salmoura ou água gela
da) ; tôdas as válvulas e derivcrções por 
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de que não 
no conjunto. 

água l impa e fria atra
a instalação até que saia lim

pa; após o ·conjunto será ajustado para a 
derivação, sendo a válvula de 3 vias 
(montada na tubulação para o tanque co
l etor), aberta com passagem para o funi l  
e fechando-se o registro de  saída. 

l S.0) Fecha-se a ' entrada d'água, estando 
o conjunto pronto para a l impeza. 

INSTRUÇÕES SÕBRE LIMPEZAS DAS 
INSTALAÇÕES DE �EITE 

\ . 
Tão logo o serviço de beneficiamento do 

leite em uma Usina de laticínios tenha si
do 'ferminado, tôda a instalação terá que 
ser enxaguada completamente com água 
l impa e fr;esca a fim de que tôda e' qual
quer partícula de leite seja el iminada do 
seu interior. . 

O processo de l impeza química que re
comendamos 'Para essas instalações terá 
que ser tão eficiente que, quando o apa
relho de placas e demais trechos dêsse fô
rem abertos, para ·serem inspecionados, 
após estarem resfriados, ' nenhum vestígio 
de sujeira seja observado. · . 

A temperatura das soluções de l impezas 
não deverá. exceder a 7SoC, em. momento 
a lRum. 

Se o aparelho de p lacas (pasteurizador) 
tem sua seção de resfriall]ento por meio 
de salmoura, que poderá ser feita de sal 
comum ou de cloreto de cálcio, esta terá 
que ser totalmente drenada; caso contrá-
rio, as 'placas dessa seção, sôbre o efeito 
dEl uma solução aquecida, ficarão sujeitas 
a fortes corrosões. ' . 

De um modo geral, as' instalacões a 
que nos referimos possuem 2 (dois) tan
q�es de aço inoxid9vel para recepção do 
leite. Enquanto o leite é bombeado de um , 
dêsses tanques, o outro está sendo abas
tecido e analisado. No momento em que 
:> ú ltimo tanque começa a ser bombeado, 
:> outro, que já está vazio, será lavado e 
:heio com água limpa. Assim que o n ível 
�o leite se torna insuficiente para a succão 
�a bomba, comunique esta com 6 tanque 
�.ue contém a água. Essa águà servirá ini
:Ialmente para forçar a saída do restan-
e do leite que ainda circula no interior 
�e todo o conjunto e, posteriormente, fará 
) completo enxaguamento do mesmo. . Deixe que circule bastante água l impa e resca em tôda a instalação, fazendo malobras com os diversos registros, inclusive 
freno de ar, at.é que a água que sai para 
• dreno esteja completamente limpa, ' sem 

feito, proceda-se como 
1 .") Com - a bomba de leite fazendo o 

serviço de circulação entre pasteurizador, 
tubu lação e funil, aumente a pressão da 
mesma, adicionando o punho do registro 
que regula o seu débito, a fim de se obter 
a 'remoção das sujeiras aderidas de modo 
mais eficiente, por meio da influência me-
cânica da água em movimento. 

. 

2.") Feche os registros de entrada de sal
moura no aparelho de p lacas (pasteuri
zador). 

3.") Por meio de um dispositivo adaptado 
no pasteurizador, que permite a admissão 
d'água l impa na seção de resfriamento, en
xague o dreno várias vêzes, até que não 
haia mais ve'stígio de salmoura. 

4.") Por meio de um contôrno (by-pass), 
isole a padroniiadora do resto do sistema. 

S.") Eleve � temperátura d'água em cir
culação até ' 70°C, e quando esta fôr atin
[;ida, afrouxe as placas de prensagem até 
certo l imite para não prejudicar as gache
tas de borracha com a dilatação que sofre 
o aparelho, que nesse momento está todo 
aquecido por igual. 

6.") Prepare em u'ma vasilha, se possível 
de aço inoxidável, a solução de SO mg. 
de ácido nítrico a 6S%, para cada 1 .0DO 
litros de leit.e a ser tratado. 

7.") A fim de se obter uma distribuição 
lenta e homogênea, a solução de ácido 
deve ser adiciona'da por meio de um con
ta-gôtas, que será colocado. por cima do 
funi l  de alimentação. 

a.") Permita. aue essa solução na tempe
ratura iá descrita, circule no interior de 
tôda a instalação durante 3D minutos. 

. 9."J Isto feito, comunique a bomba nova
mente com um dos tanques de recepção, 
que deverá estar cheio de água l impa e 
frêsca, e com o auxílio desta, bombeie tô
da a solução para . o esgôto. 

lO.") Quando a água da l impeza esti
ver livre de acidez., interrompa a sucção 
da bomba para q tanque e volte ao ponto 
inicial, ou seja à de circulação, estando 
portanto a instalação PLonta para receb'er, 
caso preciso, a solução com detergente 
(alcal ino). . 

'A natureza da impureza que, após o 
uso, possa se encontrar em um conjunto de 
pasteurização de'  leite, não permite às vê
zes a sua dissolução por meio de ácido. 

. Daí a necessidade de aplicar-se também / 

soluções por. meio de base. Nenhuma re
comendação especial . se torna necessária 
auando se faz essa espécie de Pmpeza. 
O processo da operação será o mesmo 
empregado para o caso anterior. 

detergente necessária 
procede-se seguinte modo : com água :(' da ·I impeza l ivre da acidez e de acôrdo A fim de se calcular a proporção dos 
com o que recomendamos, prepare uma produtos qúímicos para os líquidos deter-
solução a 1 %, a ' 70-7S°C., com detergente gentes e esteri lizantes, é necessário saber 

· alcal ino (P 3 Super B, da Hankel do Bra- a quantidade . d'água contida no conjunto. · si l ou 23 x Magnus da lavex) e adicionar. Essa medição se faz da seguinte maneira : ' 
no funil al imentador, através o conta go- Os aparelhos serão desmontados a fim 
tas, conforme está descrito no item 7. de ter-se a certeza de que não contém 

OBS : Se a ' instalação fôr usada para água : 
tratamento de grandes quantidades. de lei- Enche-se d'água o tanque de recepção 
te integral e com acidez elevada,. os rêsí- de leite, medihdo-se o nível dágua (nível 
duos p'oderão conter tanta gor.dura que a máximo) ; l iga-se, em seguida, a bomba de 
solução ácida não penetrará para dissol- l'eite integral; deixando trabalhar até que 
vê-I,os, usando-se, nesse caso, os detergen- a água chegue ao tubo de saída para� o 

• tes em ordem Inversa, ou seja : em primei- tanque de equil íbrio e que o ar tenha sido 
ro lugar usar a solução de detergente a l- esgotado do sistema, depois se tornará a 
calino e depois a de ácido nítrico, poste- medir o n ível do tanque de recepção (ní-
riormente será neutralizado dos resíduos vel mínimo) ; a diferença entre os n íveis 
ácidos ' com a solução do detergente a l - máximo e mín imo, multipl icados pelo pri-
cal ino, a qual ficará no conjunto até o dia meiro e a IGlrgura do tanque, tudo em de-
seguinte, a fim de ser usada para pôr em címetro, corresponderá ao conteúdo d 'água 
funcionamento ' a instalação. do conjunto, em litros. 

(Transcrito d� Seleções Fábio Bastos, n.O lSy. 

r·'�'::·';:;ii���·;;i"·��:��i�:·;;�'�i'i�;i��'::·;·:·; :·::·;:·::·: :·:·:·:·:·:·:·: :·::·::·"·:-:·�:·"·:-:l
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. \ (Marca Registrada) 

único pl'emiado com 10 medalhas dé ouro 
MANTIQUEffiA -:- E. F. C. B. - :- MIN AS GERAIS 

FÁBRICA E ESCRITÓRIO: 
MANTIQUEmA - '  E. F. C. ' B. 

i\lINAS GERAIS 

RIO DE JANEmo 
C�ixa Postal, 342 
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CGrrespondência: Caixa Postal, 3191 

� Caixa Postal, 26 � 
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�N l lA'C INDÚSTR IA -Ê : COMÉRC IO l \ " � .  

c ... Representantes exclusivos de : 

CM - capo a partir de 
1 1Ih. 
lalidades: desnata, pa. 
liza e clarifica. 

Secção técnica especializa. 
da - estoqu� de peças so. 
bressalentes. 

: I 

Desnatadeira tipo CMA 
capac. 2 000 a 5 000 1/h. 
Temos em estoque . .  

�ressor de 1 0u 2 estágios. ,.. 

IC.: 10 000 a 500 000 kcal/h. I )s em , estoque. 

Tipo CRK - capac. 2 000 a 
5 000 c/w. 

Máquina RIA, automática p/ fa
zer picolé. Capac.: 5 000 a 24 000 unids./h. 

Barão de I tapetin inga, 221 - 1 09 a ndar :- Te/. 32-0692 - CaiXa Postal 4 51 4  
End. Telegr. " DAN ALAC" - São Paulo. 

. 

T écnícos em LactícínÍos 
P R O G R A M A  

DIA 79  DE DEZEMBRO 

2-J horas - Culto na Igreia Metodista Cen
traI. 

DIA 20 

08' horas - Missa em A,ção de Graças na 
Igreia 'de Sa.hta Terezinha. . 

1 9  horas :.- Colação de gráu no Salão No
bre do Instituto. 

22 horas - Baile no Salão \ de Festa do 
Instituto. 

Paraninfo : Prof. Eolo Albino de Souza. 
Patrono : Prof. Luiz da Si lva Santiago. 
Diretor :  Prof . . Homero Duarte Corrêa Bar-

bosa. 
Homenagens Especiais : 
Prof. José Furtado Pereira. 
Prof. Paulo Henriques. 
Pref. Sinésio de Queiroz Si lva. 
Homel]agem Póstuma : Francisco M; de Mo-

róes Sarmento. 

HOMENAGENS: 

Prof. Aluísio de Aquino Andrade. 
Prof. Antônio Batista Lima. 
Prof. ·Cid Maurício 'Stehling 
Prof. Cláudio Jope Horta ' Sanábio: 
Prof. Délio Si lveirà Dias, 

Prof. Frederico de Almeida Las,e. 
Prof. Gera ldo .Gomés Pimenta. 
Prof. Hobbes Albuquerque. 
Prof. Jacob Franklin de Oliveira. 
Prof. Joaauim Rosei Soares. 
Prof. Jonas Pereira Bomtempo� 
Prof. José dos Santos Botelho. 
Pref. José Pedre Bomtempo. 
,Pref. José - Jorge de Araújo Alves. 
P�of. José Xavier de. Albuquerque. 
Prof. José Otávio Pinheiro Vilela: 
Prof. Mauro Ney Botel le de Almeida. 
Pref. Mário de Assis Lucena. 
Prof. Miguel Archanjo . F. de Andrcide. 
Prof. Osmar Fernandes . Leitão. 
Prof. ato Rafael Arantes. 
Prof. Rich-ard Day. . 
Prof. Roy Stein. . . 

Prof. Vicente de Pau la Teixeira. 
Funcionários do I. L. C .  T .  

F Oi R M A N D O S  
' Aléino José Luiz 

Ângelo Antônio Albino ! 
Antônio.  do Carmo Tiengd (Orador) 
Antônio Raymúndo MaÇJalhães 
Bártolomeu Soares Vieira 
Carlos Vieira 
Célio Andrade de ,Pau la 
Enio. Antônio de Souza . 
Francisco Ribei�o Gonçalves 
Gil  da Moto Couto . 
Héilo Machado Meireles 
Jair da Si lva 
Jessé Vieira ' , 
Joarez de Souza Coelho · 
Jórge de Souza Carvalho Filho 
Lourival Teixeira de Souza 
Mário Meinicke 
Paulo Barros de Oliveira 
Pedro Vitor Neto 
Renê dos Santos Neves ' 
Wanderson Amarante Campos 

J U R Á M' E N T O  
Prometo, no exercício da profissão de. Téc
nico em Lacticínios, 'traqa lhar cam hones� 
tidade, visando sempre o progresso ,da In
dútsria Naciona l  de Lacticínios e a emanci.-

poção econômica do BrasiL: ' 

A G R A D E, C I. M E N T O S  
PAIS QUERIDOS: 

Vós, ainda nesta vida ou iá àusentes, um 
dia nos gerastes por amor; acompanhastes ,c: . , 

npssos primeiros pcissos � :" sempre e sem-
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pre ,:- tivestes uma pa lavra de consôlo e 
'carinho em todos os momentos em que se 
tor'l'Sva necessária. 

Sob o universo de vossos corações cons
truimos um mundo. Hoje, êle se torna mais 
rea l. 

Vós sois o 'causa e o efeito de nossa con
quista. 

Causa, porqye fôstes incansáveis e ja
mais nos deixastes desanimar, ao Longo de 
nossa caminhada. -

Efeito sois e sereis, peh exemplo de vos
sas vidas. 

Nossa perene gratidõo. 

MESTRES: 

Podeis estar certos, vossas l ições serão 
imorredouras. 

A cada instante, pelo atos de nossas vi
das, seremos discípulos fiéis à sua obser
vância e 'Conslrvação, tentando delas ser 
dignos. ' Vós sois e sereis a eterna fonte do rio 
de nossos conhecimentos. 

Nossa mais profunda gratidão. 

D iscu rso d o  P a r a n i nfo 

Eolo Albino de Souza 
Prof. do I LCT. 

Meus Caros Paraninfandos 
Sejam minhas primeiras palavras para 

I<primir o misto de surprêsa e de desva
ecimento com que recebi de vós a comu
icação de que havíeis escolhido minha mo- , 
esta pessoa para vosso paraninfo. Surprêsa 
or' não encontrar, de pronto, as razões que 
istificariam tal escolha. ' Desvanecimento 
Dr ver-me guindado, por vossa bondade, 
uma posicão tão honrosa quão en'óltece

;,ra, ombreémdo-me com outros i lustres pro
issôres, líderes da indústria láctica, Secre
Irias da Agricultura, etc. Procurando as 
,feridas razões pelo método das elimina
les, restaram duas, que considerei como 
r mais prováveis. 
A primeira, uma grande bondade, de que 
i repleto vossos corações, o que justifica
l a escolha, pois, no clássico dito de Pas-
11, o coração tem razões que a própria 
zão ' desconhece. A se'gunda, o provável 
Isejo vosso de prestar uma ú ltima e mar
:nte homenagem àquele que se desliga 
Isse estabelecimento de ensino, após de
:ar-Ihe mais de metade de sua existência. 

Quaisquer que ' tenham sido as razões, 
quero expressar-vos os meus melhores e 
mais sinceros agradecimentos pela honraria 
que ficará gravada indelevelmente no mais 
profundo do 'meu ser e simultâneamente pro
meter-vos envidar os maiores esforços para 
que minhas l imitações não sejam, na medida 

• do possível, causa para vosso dasaponto. , 
Peço-vos vênia para, aproveitando o en-

sêjo e à' guisa de despedida, uma vez que, 
como acontece convosco, parte dos, laços 
que me uniam a êste Templo de Ensino ora 

, se rompe, evocar algo do quarto de século 
que aqui passei. 

Pertencente que fui à primeira turma de 
jovens que, vendo ser promissora á novel 
carreira, para a então Fábrica-Escola Cân� 
dido Tostes acorreu, vi, por assim dizer� êste 
estabelecimento ensaiar os primeiros pas
sos de sua existência. , ; 

, 
Alguns dos mestres de então eram de ori

gem estrangeira, principalmente dinamar
quesa, e aqui tiveram uma permanência muic 
to efêmera. 

Quase no fim do meu curso, em outubro 
de 1 941 , aqui aportou como , Diretor, jovem 
ainda, aquêle que devotaria tôda a sua vida 
à nossa Escola e que seria o grande respon
sável pelo seu sucesso, ta l a dedicação, tal 
o entusiasmo com que se entregou à tarefa 
que lhe confiaram. Estou certo de que' seria 
desnecessário declinar o seu nome, pois to
dos sabem tratar-se do saudoso Sebastião 
Senna Ferreira de Andrade. Para êle, idea- , 
fista extremado, não havia lugar para deri
vativos e assim nunca quis cOnstituir família; 
sua família era a Felctiana, seu Iar a Esco
la. Alunos e funcionários nêle encontravam 
não só um Diretor, mas também um verda
deiro Pai, sempre pronto a dar um conselho, 
sempre pronto a dar seu apoio espiritual 
ou material, mas também sempre pronto a 
fazer uma reprimenda ou apl icar uma justa 
punição 'no momento oPClrtuno. 

Muito humano, muito democrata, a todos 
, tratava igualmente, sendo visto freqüente: 

mente, nas horas ' de lazer, jogando bola 
ao cêsto ou cantando cancões folclóricas mi
neiras juntamente com alu'nos e funcionários. 

Tivemos o prazer de com êle conviver du
, rante os três lustros que permaneceu à fren
te dos destinos desta casa. 

Findo ,nosso curso, e com a saídci de al-
, guns dos primitivos professôres, fomos d is

tinguidos, juntamente com outro colega, com 
o convite do Sr. Israel Pinheiro, então Secre
tário da Agricultura e nosso paraninfo de 
formatura, para participar do corpo docente 
'da Escola, no qual ingressaram posterior-
mente novos ex-a lunos. ' 

Sendo' a primeira escola no gênero, com 
sua ampl itude, pouca cousa existia no país 
em matéria de l iteratura, de técnica, etc., 
tornando-se árdua a tarefa pioneira de tra
duzir, de aclimatár, de adaptar ao nosso 
meio literatura , e técnica al ienígenas. 

Sob a segura orientação e direção de 
Sebastião Andrade, cuja ded icação e entu
'siasmo contagiavam, a obra foi sendo exe
cutada. 

Depois vieram outros Diretores - Carlos 
Alberto Lott, Vicentino Masini e Homero 
Duarte Corrêa Barbosa - que ,prosseguiram 
com a obra de aprimoramento do vosso, 
hoje, Instituto, e vemos com satisfação que 
êl€c ora passa por um período de grande 
progresso. 

Os' Estados Unidos da América do Norte 
enviaram-nos dois ' i lustres professôres, qüe 
,aqui cooperaram com o' aperfeicoamento da 
técnica e do ensino, e aparelhagem para 

, remodelação da fábrica, laboratório, etc. 
Vemos também novos professôres, inclu

sive dois com cursos de especia l ização no 
estrangeiro, tomar os bastões que nós, os 
antigos professôres, orei largamos, garan
tindo o prosseguimento com êxito, dessa cor
rida para o destino g lorioso do nosso Ins-
tituto. " 

A vossa, turma, meus caros formandos, é 
a 23.0 que temos a satisfa'cão de ver com
pletar o '  curso e para cujá formacão con
tribuimos Com nossos modestos ensinamen-
tos. ' 

Deixemos porém, meus caros jovens, o 
passado que é mais nosso que vosso, e 'fa
lemos do fuh.\ro que é mais vosso que nosso. 

Aqui chegastes há três a rios, cheios de 
sonhos, de esperanças e de entusisamo. De 
lá para 'cá vos empenhastes com dedicação 
e com aquêle entusiasmo de que vos achá- ' 
veis possuídos, ao estudo, no afã de absor
verdes a ,  maior soma possível de conheci
mentos. 

Findos êstes três anos, em que, 'com o 
auxílio e orientação de vossos mestres, des
tes o '  melhor de vossos esforços paracvos 
pordes em condições de enfrentar a luta 
que vos espera, eis-vos prontos para 0 
mesma. 

Por certo estais conscientes de que obtido 
o ' a lmejado diploma, isto não deve signifi� 
car o completo abandono dos livros. A ciêh'" 
cio, cí técnica evoluem sempre; num ritmo 
cada vez mais qcelerado. lgnorar isto é pa
rar. E parar é su jeitar-se ao provável fra
casso. 

O mundo moderno exige que o 
nal  continue sempre estudando. 

Bem ,soubestes escolher vossa' profissão, 
pois a indústria de lacticínios sendo já uma 
das mais importantes do país, vem passçmdo 
por grande surto de desenvolvimento. E: fac 
to in conteste que as possibi l idades são 
imensas, dadas a "grande extensão terfito'
rial, o tamanho do rebanho de gado vacum, 
as cdndições climáticas" etc. E: bem verdade 
que o problema é ,mais complexo que à 
primeira vista se afigura, dependendo de 
uma série, de fatôres, tais com'o mercado, se
leção, zootecnia, educação, etc., óbices ês
tes que irão" é certo, sendo removidos aos 
poucos. ' , 

Além de ter condicões de oferecer-vos 
compensações financeiras mais do que Satis
fatórias, vossa profissão é das mais nobres 
vista pelo prisma social, uma vez que ireis 
produzir ,a l imento do mais alta qual idade. 
Num país onde a metade da populacão 
spfre de alguma enfermidade, quase sempre 
originada da desnutrição, e em que a mor
talidade infantil chega a 50% em algumÇls 
regiões, fácil é concluir-se pela importância 
da produção de al imento abundante e de 
a lto vcílor nutritivo. 

Quando estiverdes em. atividade na indús
tria ireis, é certo, considerar o binômio -
Quantidade e Qualidade - mas não obstan
te a necessidade de ater-vos , ao primeiro 
item, aumentando a produção de , derivados 
do leite, muito mais atenção deveis dedicar 
ao segundo, pois é sabido que é muito 
pobre ainda, em qualidade,' no nosso país, 
a maioria daqueles derivados, com especia

. I idade a manteiga e o quei jo, embora a si
tuação venha ,melhorando de ano para ano. 

Não menos importante, jovens lacticinis
tas, é vossa carreira considerada, sob o as
pecto ecoriômico, pois a nossa indústria só 
fica em situação de inferioridade em relação 
a duas ou três outras, indústrias agropecuá-
fiaL ' . 

Milhares e ini lhares de pessoas têm �uas 
atividades profissionais relacionados direta 
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'ou indiretamente com a indústria ' láctica, 
sendo ela pois criadora de um imenso mer
cac!9 de traba lho. 

Sendo o valor da produção anual de lac
ticínios no Brasil atualmente de cêrca de 700 
bi lhões de cruzeiros, pode-se deduzir que 
apreciáveis somas de dinheiro são carrea
das 'para os cofres públicos, sob a forma de 
impostos, taxas, etc. Daí os homens de �isão 
do govêrno do nosso Estado terem criado 
uma Escola, para desenvolver, para apri
morar esta indústria, sendo fato inconteste 
que os resultados conseguidos têm superado 
as mais otimistas espectativas. 

I r�is, agora, enf�entar aquil� que
' 

para 
muitos se afigura um fantasma : a vida prá
tica. Já tendo nos encontrado em vossa 
at�a l situação. sabemos que muitos de vós 
se sentem inseguros, temerosos das respon
sabil idades que o futuro vós trará. 

Podeis vos tranqui l i:z;ar, no entanto, pois 
estamos certos de que. estais em condições 
de a rcar com estas responsabilidades. Por 
certo dificuldades surgirão em vosso cami
nho, dificuldades estas que sabereis solucio- . 
nar ou contornar com vossa inteligência, 
com vossa tenacidade, com vossa bagagem 
de conhecimentos. 

Não vos deixeis enganar pelo comodis
mo, pelos falsos prazeres do 'cdolce far 
niente", pois êles são como a ferrugem que 
corro e, atingindo não só o corpo como o 
espírito, levando à frustração e ao fracasso. 

A vidà só é digna de ser vivida para aquê
e que tem um idea l ;  fazei da profissão o lOSSO ideal. 

Deveis vos dedicar de corpo e 'alma ao 10SSO .. trabalho, o que vereis ser mais fácil 
lo que a princípio possa parecer, estriba
los que estareis no entusiasmo e na energia 
)róprios da mocidqde. Em breve vereis os 

frutos dessa dedicação, nos bons produtos 
obtidos, no reconhecimento de vossos even
tuciis chefes, na admiração de vossos subal
'ternos, enfim, estareis firmando v?ssa repu
tacão de bGns técnicos, vos verels em paz 
com a vossa consciência e tereis a satisfa
cão do dever cumprido. Assim, parai de 
quando em vez em vossa senda .e lançai .um 
olhar retrospectivo pelo caminho percorrido 
a fim de vos retemperardes para ' o pros-

_seguimento da jornada, ante a visão dos fru-
Jos alcancados. , 

Sêde h�nestos .acima de tudo. Deveis p.lei
tear tôda remunera cão ou lucro que equlta
tiva e justamente merecéis, recusand.o, . p�
rém, aquêles q�e possam ac?rretar dlmInul
cão de vossa dignidade, deVido a vantagem 
i'njusta ou ação duvidosa. L��brai que para 
ser bem sucedido nos negoclos ou empre
endimentos, não é necessário destruir os 
dos outros. 

No trato com vosso semelhante sêde leais 
e modestos .com aquêles com quem transa
cionardes e tolerantes e compreensivos pa-
ra com v�ssos subalternos. . ' 

No mais, usa i a vida e a vossa consciên
cia como conselheiros. 

Congratulamo-nos com ' a direção dêste 
estabe'lecimento e com os colegas profe$sô-' 
res por mais esta bri lhante turma de Téc
nic�s em Lacticínios que irá propugnar tam
bém pelo progresso da indústria láctica e 
por um Brasil melhor. 

Aos pais dos neo-técnicos nossas mel�o
res felicitacões por tão bem terem sabido 
orientar a :educação dêsses jovens, incutin
dó-lhes o amor ao estudo e ao trabalho, 
fazendo-os vencer cóm galhardia esta im-
portante etapa de suas' vidas. . 

Obrigado meus afilhados. Ide com Deus. 
Que a prosperidade e a  felicidade sejam' . 
também vossas companheiras. 

Discu rso do O r ado r 
Técnico A ntô n io! do 

da Tu r m a  

C a r mo ' Tie n go '-

O Instituto de Lacticínios "Cândido Tostes", 
umprindo os a ltos e nobres .ideais preco
lizados pelos seus fundadores e mantene
lores, ideais êstes caracterizados' pelo dese
:> incon'tido de preparar a nossa juventude 
lentro da técnica especicilizada, para ' que 
lossa ser facilitada a ainpl iação da indús
'ia nacional de lacticínios, bem como asse
urada a saúde do nosso povo através' da 
laboração' de produtos ' cientificamente con
'olados, concede emancipação a mais uma 
lêiade de jovens cujo maior desejo é lutar, 
o lado daqueles que os antecederam, em 

benefício do desenvolvimento de nossa Pá
tria. f 

Três anos se passaram desde que aqui 
chegamos. O labor foi árduo e constante'; 
acontecimentos inéditos marcaram as nos
sas vidas; porém, apesar de tudo isto, nosso 
objetivo máximo, como estudantes, foi a lcan-
çado. . 

Não fôra a proteção d ivina, o estímu lo
e orientação de nossos pais e a contribui
ção valorosa de nossos mestres, certamente 
não teríamos chegado a bom têrmo. 

Ao Criado� rendetmos· um preito de louvor ' jornada profissipnaL nos par��d� 
'em agradeci�ento. pelas incontáveis dádi- convidativo;. a inda que a estrada que. hOI.e . .  " vas a nós concedidas. comecamos a palmilhar rios pareça lar�".:! e<� 

. . . ' aplairÍac!a, estejdmos convictos de que CJ '  Aos nossos queridos PC;IIS, que sempre es- real idade é oUtra. .' tiveram ao nosso lado, onentando-no
f
s, aco

d
n- Ning' uém . pode chegar a um oásis jem ter selhando-nos bem como nos con ortan o . . .  . I d " . � 

nos momehtC;;s de dissabores e difi�uldades -, camInhad<? primeiramente pe o ' eserto; ne, . . 
. assam'os . o nosso eterno reconhe- nhum a lpIn lst�, amante das Çllturas, pod� ·, p.or que p 

t'd-o" Sabei úeridos a is ue chegar aos plncaros das montanhas, sem Cimento e gra I a .  
_ 

' q . P
'd ' q primeiramente escalar suas íngremes verten • . . . . ' . sem o'vosso concurso nao nos tena SI o pos- , _ . ' . . 't' " c' .. sível chegar ao finál desta' nossa jornada les. Igu?lment�, nao se c:onsegue uma VI OrI�' :- �' 

estudantil. Fôstes . a causa primeira, o im- e:<presslva, se la qua l  f�r o campo de . �tl� . " 
pulso vital e necessário para que, pudésse- vldades, sem lutar coralosamente� ' . 
mos mantermo-nos firmes e ihvictos na ' Iuta Na caminhcida qJe hoje iniéiam()s;� a; ' 
que empre.ende:�os. Pais queridos, ds pala- lado das fontes cristal inas, encontra.remos . 
'vras são Insúflclentes para expressar tudo também as cisternas lcidosas; e as moríta� 
o· que lhes devemos. Por isto, queremos ofe- nhas sucederão às' .plcm.icies. 
tecer-vos o prêmio que 'hoje conquistamos. ' , 

. Vós é que, com justiça, o mereceis. Saciar-se das. cisternas lodosas, .quando� 
fontes cristal inas oferecem águas puras é Aos nossos mestres, de quem recebemos saudáveis, dependendo apenas de um pou,co: os ensinamentos imprescindíveis à nqssa for- mais de esfôrco, é atitude própria dos poú.�� :" mação profissional ;  a vós, caros me�trt;:s, cO escrupulosos, dqs , �Clç6mod,!do�, Desistlr que tendes desempenhado a vossa mlssao , da escaldda ao enfrenfâ,r o primeiro obstacom prazer e dedicação; d vós, cujos ensi- culo, é cábívélsômerite aos o indecisos aos namerüos 'são comparados a um manancia l fracos, aos covardes. " 

inesgotável, nossos sinceros agradecimentos. 
Fôstes os semeadores 'incansáveis, fôstes os A nós, caros . colegas, estão reservadas' as 
modeladores do nosso intelecto; Esp,eramos águas;.puras, .as  grandes a lturas, os galar
que possam ser férteis as ,sementeirás que. dões, como recompensa' .pelas missões cum
em nós fizestes e que o trabalho' do vosso pridas , honesta ' e dedicadamente, ém favqr' 
cinzel seja o suficiente para proporcionar- ·qa sociedade. ' .  
nos o formato ideal e a resistência neces- As adversidades, não tenhamos dúvidas, 
sáricf 'pard "tehCarmos todos os reveses que aparecerão a cada momenfo, as oportuni� 
'havemos de enfrentar nesta nova eta� " dádes pqra .atividades i l ícitas ta�bém virão, 
pa ' que se nos apresenta. com muita freqüência. O que nos ill1portp, ; 

',Caros colegas: ' o  �ontentamento e a vi- em tais circunstânciasr é ter em mente o' 
bràcão que ' hoje experimentamos nos fazem voto que hoje fizemos na certeza dei que . :  
antéver um futuro bondnçoso e .  convidativo. os maiores prêmios caberão aos mais, for':. 
E um direito natural que temos de assim tes, aos mais corajosos, aos .que I lJtg rem' : .:},«; .� 
pensar e buscar a recompensa pelo. esfôrço, com mais entusi,asmo e convicção. t't <X';' que fizemos. Porém, podemos estar. certos, A missão que temos a cumprir $ árdua, .,. se .até aqui temos enfrentado d ificuldÇldes, os' adversários são. numerosos e fortes; có'n- � 

incompreensões e uma série de outros obs: tudo, temos.o essencial. para conseguirmos '� 
táculos em nossos caminhos, não pensemos a vitória .,.. o . VIGOR da juventude, o PRE-: . �.�� que, de . hoje em diante, tudo se transfor- PARO

A
in
N
telectl!pl)eb 

espiri
l
tual,bem cO�lo um? . " " ';,í .• mará, ' como que 'por encanto, ém um mar ESPER ÇA Ina a láve num. Brasl · mals de · rosas . .  Embora o despontar do horizonte culto, mais fórte l ivre. · 

: ' .� �: 
1+{.�.+:"+.:.,:,,.:,,:.,,:,,}'''}':.'': •• :''.:-:.+.�.}+'':'.}��'''}�l++":."}�:'.:�.}.l+}++':�:'��.+{.tH�{.t!.+.H .. �: .. +tK.+�.+':'�: ... :.'· .:

. d���� • . '  " ,  - - ...... �:if����:'i .... ! . - - . .  - .- '. - ". - - , -;--t. - -0 :.i: NÃO ANDE ÀS CEGAS NO QUE SE REFERE. AO CINEMA! tEIA E ASSINE . :i: '<"\j� 
.. ,i· 

."'. " __ i liA TÔRRE DE ' MARfIMII t ��ç 
* . Revista de orientac;ã o cinematográfica ! ,;;� 2:� , ; + I '. Avulsó: Cr$ 1 00 - Áss. anual: Cr$ 1 000 - �aixá Postal 160 ..,. Juiz de Fora - MG • .  * .

. 

';X;1� 
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Detergentes e produtos de limpezá 
PasteurizÇidorE!s, 

. Ta.nques, de estocagém, . 
• Latões, . . 

. '1 < . . _ 
LavagE!m éJe garrâfas" . \  

, .
.

. . ' . . Equipámel1tos em gel'cd;.' 
Na . l inha . de produt()S MÁGNUS,' se :incluemi 
destinados a : . . . .• ...• ' .  .. . ••.. >" . • . .  

. .Tratamento dê .  salníoura,. 
Águas : c/e . Caldeirdsí · ·:.' ' .  ...• . < 

Aditivos ao óleo combustível, ' 
Aguas de .rêfiigeraÇq91: etc� 

FABRICA AjROOOTOS lAy,EX �AiRA INbúSTR'IAS 
Mattiz; Av. lho Brai{é:o, 1 38 - 59 andar ;... Tel.efone".32--á1OO .-

. . . . Rio de �neirÓ . - .GB, :� . '  " . . l. 

. .' .. 

' 

.' Filiais e Agen.�es: rii:iG ' pdnci'Pài� Pf'�çàs ao pcits/' Y 
; ,  ' , , , " ,  : , ' " , � " ,  

ALEM DE 80 ANOS 
DE EXPE'RIÊNCIA, QUE 
OUTRAS . GARANTIAS 

OFERECE 
A ALFA-LAVAL? 

'TÉCN ICO ESPECIALIZADO PARA EFETUAR R EFORMAS DE DESNATA'DEIRAS E' 
OUTROS EQUIPAMENTOS ALFA·LAVAL. SE FOR N ECEssARIO. 

PEÇAS · SOBRESSA1:.E NTES ORIGI NAIS A!,.FA·LAVAL_ FABRICADAS NAS NOSSAS 
MODERNAS I NSTALAÇOES EM SAO PAULO. 

NÃO ESPERE CHEGAR A ÉPOCA DAS ÃGUAS, ENVIE-NOS IMEDIATAMENTE SUA DESNATADEIRA A FIM DE APRESENTARMOS UM ORÇA-
_________ MENTO DE REFORMA. ________ _ 

SEPARADORES S�A. 

Fábrica e Escritório : Rua Antonio de O l iveira, 1 091 (Chácara Sto. Antonio) 
Sto. Amaro - Tel efones : 61 -7872 e 61 -961 5 - Caixa Postal,  2952 - São Paul o  
Escritório n o  Rio : Avenida Rio Branco, 1 5 6  - 1 5.0 . andar, salá 1523 -
tel efone 32 -4604 - Caixa Postal 3188 - Rio de Janeiro - Guanabara. 
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