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A SOLUÇÃO MODERNA - PARA' A SUA' INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS 
!. 

(I PASTEURIZADORES 
DE PLACAS 

e RESFRIADORES 
.DE PLACAS 

eDESNATADEIRAS 
INDUSTRIAIS 

Capacidades: de 1 000 a 15 000 li tros / hora 

1 

PARA PRONTA ENTREGA 

;, 

Assistência técnica, elaboração de proje�os 
e orçamentos - CIA. FABIO BASTOS -
tradi5ão de confiança e bons serviços:_ 
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-4. � 
-4 Pautilha Guimarães ;;: -4 � � Professôra pela Escola Normal Santa Ângela; Curso Ginasial, no � 
� Co/égio Pedro 1/.; Curso de Química Industrial, na Escola Técnica de E 
� Química Industrial, da cidade do Rio de Janeiro. Aprovada no Concurso � 

� para Técnico de Laboratório, cio DAsP, sendo nomeada para o Instituto E 
� de O/eos. Estágio de 1 ano no Instituto de Lacticínios "Cândido Tostes". � 3 Nomeada para a Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal - �. 
-4 DIPOA. Licenciada e demitida, a pedido, assumiu a direção técnica e co- � 

3 merdal da Fábrica de Lacticínios Estrêla do Norte. E 
� 

. 
De agôsto de 1956 a março de 1958, fêz cursos de lacticínios nos E 

� E,/ados Unidos dó América do Norte (Clemson Col1ege, em south Caro- - � 
-4 Iina; Universidade de Wisconsin e Universidade de Minesota). Curso de � 

3 extensão rural no state Col1ege do Colorado. E 
-4 -I: atualmente Técnica em Lacticínios do ETA (Escritório Técnico de , �  
� Agricultura Brasil-Estados Unidos). . � 
-4 � 
� . No momento encontra-se nos Estados Unidos, como líder do grupo � 

�_ de lacticinistas brasileiros que visita aquêle país. E -4 � 
_ ... "V'f""Y'VTV.,..........'f' ... ,.�""fTf'"""'V'YT'f'TTTVTTnTY'f'"",.............. ••••• 't." " 'TTTT ... ,.." .," ,.,.TYYTT� 
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Programa da 

nista (6 a 

xva• Semana doLactíci�, 
10 de julho de 1964) 

Dia - Segunda-feira 

8,00 -Missa no recinto do 'Instituto. 
9,00 -Hasteaménto dos pavilhões naclo-. nal e estadual. 

1010.0 -Instalação dos trabalhos: 
:/ a) Discurso do Ditetor Dr. Homero Duar

te ,Corrêa Barbosa. 
1 b) Discurso do Sr. :Qtto -Frensel, Presiden

te da Associacãb Brasileira de lactici-
nistas. 

. 

c) Discurso do Dr. J. J. 'Carneiro Filho, 
·representante do I$r. Secretário da 
Agricultura. 

X'14,30 -Palestra do IDr. Walter Fonsêca: O . 
búfalo na pecuáriáleiteira. 

\'15,30 -'Palestra do Técnico em lacticínios, .- Walter -Rente Braz: Deterioração do 
capital de giro naG indústrias de 
lacticínios. 

Cursos práticos: Das 1O)}O às 16,0.0 horas. 
I -,Preparo de ICreme para fabric·ação 

de ,Manteiga. 
II -Fabricação de Queijo Minas. 

1II -Fabricação de doce de leite pastoso. 
Dia 7 -Têrça-feira 

9,30 -Palestra do Dr. J. J. 'Carneiro Filho: 
,Problemas da produção de leite. 

10,30 -Palestra ' do Sr. Oito 'Frensel: Sele
ções Lacticinistas MundiaiG - 11" 
série. 

14,30 -Palestra do Dr. Luiz Pinto Valente: " Novos rumos para a indústria de 
lacticírÍios. 

15,30 -- P,alestra da Técnica Pautilha Gui-
, marães: O ensino de Lacticínios no - Brasil. 

Cursos práticos: Das 8,00 às 16;0.0. -horas. 
I -Fabricação de manteiga. 

11 - Dr. Stein: 'Fabricação de Queijo de 
Granja ('(oltage cheese). 

IH -Fabricação de doce de leite duro. 
' Dia 8 - Quarta-feira 

, 9,30 -Palestra do Dr. Virgílio Assis Pe-
): reira Jr.: ·Produtividade. 

,10,30 -,Palestra do Técnico da lMagnus: 
Tratamento da água para caldeiras. 

y,o--" 14,30- Prof. Joacyr Rodrigues Lima: O pla- ' 
no pilôto da Secretaria da Agricul
tura do Acre. 

15,30 -Palestra do 'Dr. Paulo 'Ribeiro: Ex-
, tensão 'Rura 1. " ;c>. 
16,lO -,Palestra do Técnico da Magnus: , 

Produtos uGados no tratamento da, 
água de caldeiras. 

CUrGos práticos: Das 10,00 às 16;00 horas.' 
I -Tratamento de creme para ,fabrica

' ção de manteiga. 
11 ...: 'Fabricação de -queijo tanche. 

111 -Fabricação de coalhadas. 
Dia 9 - Quinta-feira 

,9,30 -Palestra do Sr. Oito Frensel: Popu
lação, produção e consumo de leite', 
no Brasil. 

10,30 '-'Palestra do Dr. Assis 'Ribeiro: In-
';J dústria leiteira nacional, Geu valor 

e seus problemas. 
, 14,30 -Palestra do Dr. Danillo Santos: Le'i

Y te ácido no ato da ordenha. 
15,30 -Palestra do Dr. Froncisco Am.aral 

Rogick: A mastite subclínica dos 
bovinos em São Paulo. 

Cursos práticos: Das ].0,.00. às 16,.00 horaG. 
I -Fatbricação de queijo (cottage chee

se) -Dr. Stein. 
11 -Fabricação de caseína e manteiga. 

Dia 10 - Sexta-feira 

9,C.O -'Palestra do Dr. João Aprantes ,Fi
lho: Brucela em 'queij-o Minas fres

x cal. 
1O,OO -Palestra do liécnico em Lactic;ínjos 

" Jarbas da ,Coota Silva: ,Considera
ções 'em tôrno da indústria de leite 
em pó. 

14,.0.0. -Palestra do Dr.Clóvis do Nascirrien-
to: Influência da Tristeza bovina na 
produção leiteira de uma fazenda. 

15,0.0 -Palestra do IOr. rRobinson de Vas- ( , 

ca ncelos ·sôbre á P.LAMAM. . -� 

16,00 -Palestra do Técnico Danillo Perrelli: é" 

Ácido <Sórbico -e os seus saiG, na in- _ 'i 

dústria de lacticínios. ' 
Cursos práticos, das 10,00 às 16,.00 horás. 
Fabricação de Querjó Minas, Ricota e 

Doce de leite. 
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A XV.a Semana do Lacticinista 

Hobbes Al,buquerque 
Prof.do H:OT 

O Instituto de tacticínios "-Cândido TOG
tes" 'fêz realizar a XVf}o Semana do Lactici
nista, dé 6 a .10. de 'julho próximo passado. 
r: realmente a festa dos lacticínios brasi-

'Ie'iros, como já disse Assis /Ribeiro. 
Dentre os diversos acorHecimentos que as_ 

sinalaram o deGenrolar do certame, deve
mos fixar nossa atenção para os seguintes 
pontos: 

19) -Com o Dr. Homero Duarte Corrêa 
Barbosa na direcão do Instituto e, eviden
temente, na diréção dos trabalhos, é o 
quarto diretor que a Semana do Lacticinis
ta apresenta aos congressiGtas. 

29) Pautilha Guimarães, nossa homena
gea,da dêste ano,na Galeria dos LacticiniG
tas Ilustres, trouxe sua contribuição precio
sa sôbre o 'Ensino de Lacticínios no Brasil. 
Igualmente dois dos seus pupilos, futuros 
boltSistas nos Estados Unidos, srs. Antônio 
Carlos Ferreira e Francisco 'Samuel Hosken, 
foram apreGentados ao mundo lacticinista 
brasileiro. 

39) 1C0mo sempre, trazendo valiosas con-
tribuições, das quaiG sobressaem suas pró
prias 'Presenças, Otto ,Frensel, presidente 
da Associação Brasileira ,de Lacticinistas, Dr. 
Carneiro Filho, repreGentante do 5ecretár,io 
da Agricultura de Minas Gerais, Luiz Pinto 
Valente, Inspetor, Chefe do lSWiAMA, Amaral 
Rogick, do 'Departamento da Produção Ani_ 

. mal de São Paulo, João Abrantes Filho do ' Sipama, '�oram os donos da Festa, pois a 
Casa ,é de todos. 

49) Os estreantes foram os srs. Danilo 
SantoG (Leite ácido no ato da ordenha) e 
Walter 'Rente Braz, diplomado pelo ' Insti
Mo (O capital de 'giro nas indústrias de lac
ticínios) e, posteriormente formado em con-
tabilidade. 

. 

59) IÜ� gr.andes ausentes foram Assis ,Ri
beiro, ' Rog'ér.io Maranhão, F.rode IMadsen e 
Paschoal Mucciolo. Os doitS primeiros por 
motivo de saúdei os dois últimos por ex
cesso de -trabalho. Quem perde'U foi ·a Se
mana do tacticinista. ' ' 

69) Como sempre o trabalhados pr.ofes
sôres e técnicos do lnstitu'lo 'fo·i de molde 
a que tudo correGse bem, no atendimento 
aos seus hóspedes e amigos .. Ütestacamos 
José Furtado 'Pereira, na 'Secretari·a dos Tra'
balhos. 

79) Pontificou a atitude do nôvo Diretor, 
Dr. Homero >Duarte Barbosa, ,que lembran
do Sebastião de Andrade, dirigiu os traba
lhos, tomou parte nasdiGcussões, ,fêz co
mentários, etc. Foi um bom comandante. 

89) Por falar em Sebastião de Andrade, o 
sempre lembrado dir.etor foi, mais uma vez, 
h?menageado pelos oradores, que nos seus 
discursos se referiram ao inolvidável cria
dor da Semana do Lacticinista, com car,inho 
e amizade. 

99) O dia da DIPOA, ou melhor, 01$ dias 
do SIPAMA (pois desde algum tempo a ca
ravana de técnicos do Dr. IRogério Mara
nhão tem permanecido mais de um dia e a 
DJtPOA hoje é S'IIP,AMA) rêste ano tiveram relêvo especial, com Abrantes Filho fazen
do a palestr·a oficial e Danilo Santos es
treiando ·auspiciosamente. 

W) A colaboração dos professôres ame
ricanoG, Mr. >Day e Mr. Stein foi notada. 
estes fizeram Cottage ICheese, que foi sa
boreado durante 'as refeições. Dêste modo, 
os congr-essistas tiveram a demonstracõo e 
degustaram' o produto! 

" 

11) Diversas grandeG companhias de lacticínios fizeram-se representar na XVf}o Semana da. Lacticini·sta. 'De passagem citaremos a Vigor, a Nestlé, a 1C.rC. '
P.tR., 

de Belo 
Horizonte, a CC:P.L e' a Bar-bosa & Marques. Tivemos saudades da Leco, na pessoa tSimpática de BrunoChristensen. A presença 

(Conclui na pág. 29) 
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XVa. Semana do Lacticinista 
abertura dos trabalhos pelo 

. Duarte Corrêa Barbosa 
Discurso na 

Dr. Homero 
'Diretor do ILCT. 

o 'Instituto de Lacticínios "ICândido Tos
tes" vive hoje um dos seus grandes dias. 
Renovam-se nesta 'Gasa,· neGte dia e nos 
que se seguirão no fransclIrso da ,semana, 
as mesmas ·emoções que nos proporciona 
o reencontro com velhos amigos, neste re
tôrno todos 06 anos à 'Casa ' que nos aco
lheu e tanto contribuiu para 'a nossa for
mação profissional e à qual nos prendem 
laços afetivos os mais. caros aos nossos co
rações. 

Essa oportunidade de nos revermos, de 
conhecer.m06 os resultados de· cada um no 
cont·ado com os lacticínios, sob os múlti
plos aspedos em que as atividades ladi
cinistas Ge dasenvolvem e que êsse reen
contro a todos nos proporciona, por si só 
bostaria como razões para a realização, 
todos os anos, da Semana do tacticinista, 
instHuição que nasceu da inspiração do 
grande lacticiniGta de saudosa memória -
Sebcstião Sena Ferreira de Andrade. 

Ao iniciarmos, pois, os trabolhos da XV� 
Semana do Lacticinista, sejam os nossas 
primeiras palavras, e est,as em nome do 
I. LC . T., de saudaçãa a todos que aqui Ge 
t�Ítc.ontram prestigiando esta reunião que 
já se tornou tradicional, e que aqui vie
ram 'trazer a colaboracão inestimável e in
dispensável para o bo'm êxito desta sema
na d� estudos. 

Meus Senhores 
A Semana do Ladicinista que hoje se InI

cia é a XV� de uma -série 'iniciada em 1950 
e jama;;; interrompida. Os bons resultados 
alcar.çcdos nas reuniões anteriores por cer
to é que tém assegurado a continuidade 
dêste certamen e despertaçlo a a:tenção 
de todo o meio lacticinista do País, repre
sentado iJor técnicoG em lacticínios, vete
rinários, agrônomos, ,químicos, indusfriais 
de ladicínios, industriais 'de equipamentos 
e materiais especializados, 'fazendeiros e 
estudantes. 

Ointerêsse despertado pela Semana do 
Ladicinista, o entusiasmo que sempre se 

varifica nas suas sessões, em que se estu
dam c.ssunto5 05 mais variados relaciona
cios com a especialidade, traduzem a im
portância da indústria de ladicínios em 
nosso ·Paí;;. 

A imporlónciG da indústria de ladicíniG;; 
é uma conGequência da necessidade ca·da 
vez maio!' de se produzirem alimentos de 
valor nutritivo, que atendam às exigências 
das populações que aumentam, e cuja pro
cura cresce à medida que se divulgam no
ções de bromatologia e higiene alimentar. 

O valor inegável do leite e de seus inú
meros derivados cemo alimentos preciosos 
que são, explica o in·terê.3se em todo o mun
do pelas pesquisas ladológica:;. E: o leite, 
sem dúvida, o mai,s completo e o mais pre
cioso dos alimentos. 'Esta assertiva expli
ca perque êle e os seus inúmeros derivad06 
são tão reqüestados na alimentação do ho
mem. Na sua composição, não só figuram 
todo;; os grandes g�upos alimentares, co
mo as sub;tâncias que os ·representam se 
dispõem no mais perfeito equilíbrio bio-fí
s' co-químico. 

Oro, se a produção de alimentos cons,ti
tui uma das maiores preocupações do ho
mem, pois que envolve a sua própria sub
sisiência, grande não :-oderia deixar de ser 
a sua atenção ·em relação à produção do 
leite. 

No campo da produção leiteira a .·Ge
nétioa, a Zootécnica, a Agrostologia e·<;I 
Medicina Veterinária, estudando as 'ques
tões ligadas ao aperfeiçoamento dos reba
nhos, pesquisando os f.atôres de in'flU'ência 
na produção, e·;;labelecendo medidas hi
giênico-sani-tárias de prevenção das zoono
ses e afecções outra,s dos bovinos, des
cortinaram novos 'horizontes com o a,u
menlo notável da produtividade do rebanho 
lelte;ro. A êsse aumento da produtividade 
se deve, e por êle se explica, a pujança 
da indústria de ladicínios · em países como 
a Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia, Ho
landa e outros de tão limitada extensão 
territorial. 
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No Brasil, ao ·contrário, como .é do co
nh"cimento de quantos se identificam com 
as questõeG ligadas à pecuária .leiteira e 
à indústria de ladicínios, a produção lei
teiro e, como consequência, a dos derivados 
do leite, longe estão de haverem 'alcança
do o nível ,que é necessário que atin'jam 
para a satisfação das necessidades do con
Gumo .interno e para a exportação, .em que 
poderá vir a 'ter o. P·aís uma de suas me-· 
Ihores ,fontes de riqueza. 

'Com um rebanho bovino estimad.o em 75 
milhões· de cabeças, d06 ·quai·s cêrca de 20 
milhões constituem a parte predominante
mente leiteira; com aproximadamente 5,5 
milhões de vacas em ladação, nosGo re
banho apresenta, na realidade, como ín
dices médios de produtividade nas )acias 
leiteiras dos. nossos principais centros con
Gumidores, apenas cêrca de 3 litros diários 
computados por período de ladação de 
235 dias. 

Nessas mesmos bacias - as de maior 
rendimento - a produção por hectare da 
área destinada ao rebanho leiteiro atinge 
a apenas 200 litros por 'ano, ou pouco maiG 
·de 1/2 litro por dia,quando o rendimento 
mínimo econômico, em nossas condições' 
presentes de mercado, deveria ser de 1 li
tro por dia por hectare explorado. 

O exame dêstes dados estatís·ticOG mos
tra-nos, 'que, não obstante a produção lei
teira no Br-asil ultrapasse já os 5 bilhões 
de litros por ano, baixa ·é ainda eSGa pro
ducão e mais baixa ainda se a considerar
mos do ponto de vista da produtividade, 
conclusões a que fàcilmente cheg·amos se 
levarmos em conta as nOSGas condicões 
ecológicas favoráveis à exploração le'itei
ra, os níveis de produção alcançados por 
tantos países de condições menos favorá
veis; Ge meditarmos sôbre as exigências do 
consumo interno e, .fin-a.lmente, se atentar
mos sôbre aquêles elementos que condi
cionam a nossa 'baixa produtividade - nú
mero de vacas em lactação e área ocupa
da pelo rebanho leiteiro. 

Estas considerações permitem-noG 'ante
ver o futuro promissor para a produção lei-. 
le;r::J no Brasil, com a exploração intensiva 
do rebanho lei·feiro criado dentro das nor
mas da moderna Genética e dos mais altos 
padroes zootécnicoG e alimentadoconveni
entemente, de acôrdo com os preceitos da 
técnica. 

O aumento que se vem verificando na 
produção de leite em nosso País é o re
sultado da adoção, -em muit'as regiões, .dos 
mé'odo, racionais de exploração leiteira, 

iniciaiiva que encontra estímulo na procura 
cada vez. maior do .Ieite e de Geus deriva
do, paTa a alimentação e nos quais en
contra o homem suprimento de proteínas e 
elementos outros indisPElnsáveis e insubsti
tuíveis para a sua nutrição. 

b;se aumento da produção, por' outro 
:ad'J,se torna mais sensível ,à medida em 
que cresce a renda nacional. E, s'egundo 
observam economistas e sociólogos, paí
ses de economia subdeGenvolvida,como o 
Br<lsil, em 'qu·e as rendas flper capita" são 
reconhecidamente modestas, à medida (que 
cresce a renda nacional cresce a procura 
de 'bens de consumo. . . 

.Resulta daí a. neceGsidade de aplicação 
de medjdas . e de técnicas que possibili
tem, mesmo que com o investimento .de re
cursos fina·nceiros de menor monta, elev-ar 
a' produção de ·alimentos de modo a satis
fazer ao aumento da prooura de taiG uti
lidades,. demanda essa que resulta neces
,àriamente da elevacão da renda nacio-
nal. ' 

O aumento da produtividade, objetivo 
que a clencia busc.a alcançar, com vi-stas 
ao ·desenvolvimento econômico em tempo 
útil dê�ses países 'suhdeGenvolvido deve 
merecer a nossa melhor atenção. 

Embora a tendência à ,elevacão do con
sumo de leite e de seus derivados, com
provada pela maior procura registrada dês
les alimentos, a realidade é :que o aumen
to verilficado na nossa produção de I·adi
cinios não tem acompanhodo a demando 
crescen te de tão preciosos alimentos. 

As concl USÕ2G dos estudos sérios proce
didos pela Comissão de Peouária Leiteira, 
sob a orientação do eminente Zootecnista 
Rômulo Joviano, parecem indic'ar que o 
solução do grande problema econômico da 
nossa produção de leite não está na am
pliação das áreas ocupadas com a pecuária 
leiteira, mas na 'adoção de métodos ·de ex
ploração que elevem a produtividade. 

O aumento da produção de leite, ao 
paSGO que permitirá um .melhor abasteci
mento de leite "in natura" convenientemen
te beneficiado sob as várias modalidades 
em que o beneficiamento se processa, e 
devidamente envasado e protegido dos re· 
contaminações a que está exposto nas con
diçõ'es em que lamentàvelmente ainda 'é dis
tribuído ao consumidor, mesmo em cidades 
adiantadas, trará também com.o resultado 
o desenvolvimento da indústria dos deri
vados. 

São perGpectivas as mois animadoras e,s
tas d:J expansão da indústria de lacticí
nios, pois que é inegável que na produção 
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e exportaç60 de produtoG lácteos ' poderá ' 
vir a ter o Brasil uma das mais sólidas ba
ses da sua 'economia. 

� inegável - e isto para confôrto nosso 
- que a nossa produção de leite vem ex
perimentando sensível aumento e, que, pc'
ralelamente à elevação da 'quantidade dos 

. derivados, eleva-l5'e a sua qualidade. No 
setor dos leites desidratados, uma' das cc; 
tegorias em que mais se tem desenvolvido 
a indústria de lactidnios no <País, nossos 
produtoG alcançar,am já o mesmo nível ve" 
riflcado nos países tradicionalmente lacti
cinislas. O mesmo se pode afirmar em re
lação à nossa indústria caseárea, cujos 
,quei,jos, em grande parte; são produtos 
dignos dos maiG exigentes mercados. 

Muito ,há a rea,lizar ainda, não temos 
dúvida, e o conseguiremos à medida que 
a nossa ,indústria de lacticínios, atenta à ne
cessidade de competir com a de outros paí
ses nos mercados consumidores, cada vez 
mais ávidos de produtos lácteos, forem ado
tando na instalaéão de suas fábricas os 
equipamento,s modernos e altamente 'eficien
tes -que a indústria eGpécializQda ·vem produ
zindo coma consequência do progresso for
midável que se vem operando nesse Getori 
e à medida que forem adotando 'os pro
cessos tecnológicos empregados na mo
derna indústria de lacticínios. 

tsses res'ultados vêm sendo alcancadoG 
entre nós. De um lado, como consequ:ência 
da expansão da própria indústria nacional 
de equipamentos, 'que resulta das possibi
lidades inegáveis para a nossa indúst,ria de 
lacticínios, capaz, com o seu desenvolvi
mento, de absorver a sua produção de 
máquinas i de outro, por poder contar a 
indústria de lacticínios com o concurso de .. 
mão de obra qualificada e da orientação 
de técnico, eGpecializados. , 

No ·campo do ensino especializado, a 
cricção do Instituto de lacticínios '''Cândi
do Tostes" é, sem dúvida, um marc6' .no 
processo evol'utivo das atividades lactici
nistos brasileiras. ' 

O Govêrno de Minas GeraiG, compreen
dendo 'a necessidade de estimular o de
senvolvimento da Indústria de lacticínios e 
convencido de que' ,a sua expansão estava 
na .dependência, em grande parte, da ra
cional!zacão dos seus métodos de traba
lho, com' melhor aproveitamento da ma
téria prima, diversificação dos produtos e 
aprimoramento da Gua :qualidade, teve a 
iniciativa feliz de .criar'êste estabelecimen
to de ensino especializado, de -,o[lde .sai
riam os técriicos indispensáveis a execução'. 

dó SScI programa de amparo à indústria 
de produtos lácteos e ·que tanto tem con
tribuído para ·0 ,formação da consciência 
.lacticinista ' ·no Brasil. 

Durante 013 24 anos de funcionamento 
ininterrupto vem 'êle formando técnicos de 
alto nível de especializ·ação e ,aperfeiçoan- ". 
do operários para a indústria de lácti- ' 
cín:os. 

No processo de sua evolução, várias são 
as fases em que se patenteia o destino a 
que estova reservado - o de eGtabelecimen
to líder no estudo da técnica lacticinista no 
Brasil. 

A ,fase que vivemos assinala a etapa em 
que o Instituto - depois ele firmar o seu 
conceHo no País e fora dêle, por fôrça da 
obrÇl 'qU/3 vem realiz·ando na formação de 
especialistas, de ·que tanto se tem, valido 
o PaíG para a racionalização de sua in
dústria de lacticínios - descortino novos ho
rizontes com a celebra cão de acôrdo com 
a Aliança para o Prógresso, através do 
Escritório Técnico de ,Agricultura Brasil-Es
tados Unidos. 

Como consequência dêstes entendimentos 
o InG'tituto se l5eneficiará de auxílio finan
c"iro que lhe permitirá modernizar suas ins- . 
talações e aumentar a frequência aos seus 
diversos cursos, e está recebendo assistên
cia técnica através da especialização, nOG 
Esta'dos 'Unidos, de profissionais daqui saí
dos e da colaboração de especialistas ame
ricanos, jâ agora integrando o seu pró
prio Corpo técnico. ,Exemplo magnífico des
ta cooperação é a presença entre nós, há 3 
meses, dos ilustres professôres Dr. Stein e 
Dr. Day, da Universidade de Purdue. 

,Constitui ainda fato a assinalar esta fa
s., do seu procesGo evolutivo, a vinculação 
do Instituto à ,Universidade ,Rural do !Esta
do de Minas Gerais, primeira etapa para 
a sua incorporação definitiva no âmbito 
da referida Universidade. 

Meus Senhores 
Nei3ta sequência de fases que marcam', ' " "  

as atividades dolnstHuto, merece destaque 
que, decorridos dez anos de sua instala-
ção, Sebastião Seno Ferreira de Andrade, 
a quem , tanto deve esta Casa pe.la grande ' 
obrei que realizou e a quem tanto deve a' 
indústria de lacticínios no ,Brasil, teve a 
lembrança feliz de instituir a Semana do 
Lacticinista, em pleno período das fériaG 
escolars>s de julho, proporcionando aGsim 
aos interessados nos assuntos relacionados 
com a especialidade, oportunidade e am
biente propícios ao. elÔtudo dos variados 
problemas que envolvem as atividades lac-
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ticinistas sob os múltiplos aspect9s em que 
elas se realizam; 

O estudo dessas qUe>Stões sob' � forma 
de conferências, debates, demonstrações' no 
campo do laboratório e da indústria, ex
per;mentações e pesquisas, e ainda a opor
tunidade de se reverem velhos amigos, 'num 
contado mais demorado, ne>Ssa relinião que 
deve ser também de congraçamento -.. eis 
as finalidades da Semanà do lacticinista. 

Que a Xylf Semana do Lacticinista, ini
ciada sob as bênçãos de 'Deus na celebr·a-

DiscursQ do Sr., atto 

ção d,a lSanta Missa, seja coroada do me
Ihor êxito e atinja os objetivos que lhe 
inspiraram a inGtituição. 

A tod05 vós, autoridades, prófessôres, 
técn;cos, indulStriais, 'estudantes, .que aten
des+es ,ao nosso convite e que aqui vies
tes prestigiar, dar ,corpo e alma às nossas 
reuniões no ,decorrer desta sempna, com 
05 nOSGOS agradecimentos as boas vindas 
do Instituto de' Lacticínios ".cândido Tos
tes" e os' melhores ,votos de' uma Jteliz esta
da nesto Casa, ·qu·e, sendo vossa, a todos' 
vos acol'he de braçolS abertos. 

Frensel 
Associacão Brasileira de 

presidente da 
Gacticinistas 

, 

Sr. Otto Frensel 

Senhores Membros da Mesa 
Minhas Senhoras 
Meus Senhores 

-e meus amigos·felctianos· 
Ausente pela primeira vez de uma Se

mana do Lacticinista no ano passado, eis
me ·aqui presente com redobrado entusiasmo 
para "compartilhar o vosso tão amigo con
vívio e auferir os brilhantes ensinamentos 
que tantos entre vós e com tanta boa von
tade disseminam especialmente nestes ver
dadeiros dias felctianos .que são OIS de uma 
"Semana do Lacticínista'<,' imperecí.y,el insti-. 
tuição do nos'so grande e inesquecível amigo 
Sebastião 'Seno Ferreira de Andrade. Fo
ram e"tas precisamente as ' mesmas, pala-

vras que VOIS dirigimos, por intermédio da 
voz -amiga e prestimosa do nosso amigo 
Cid IMaurício Stehling no ano passado, 
quando çlUsentes nos ,Estados Unidos. 

Perfeitamente cônscios da alta inconve
niêncià de tratarmos nesta cOISa e nesta 
oportunidade de assuntos :que possam ser 

. considerados políticos, aos 'quais, aliâs, 
sempre estivemos ' completamente alheioG, 
não podemos, contudo, deixar de nos re
ferir aos acontecimentos 'que tiveram o seu 
início na noite de 3'1 de março, mais uma 
vez partindo dessa Terra da Liberdade que 
é o nosso Minas Gerais, Não foi um acon
tecimento político simplesmente, maIS sim 
um renascimento nacional, razão pela qual, 
em ocasião algumá, podemos deixar de a 
êle nos referir sem ao mesmo tempo reafir
mar a nossa maior fé nos altos destinos do 
nosso Bra"il dos quais jamais duvidamos e 
que, de fato, assim vimos con,firmados. 

Se êste acontecimento nacional foi o da 
maior importância no período que relata
mos para o nosso Brasil, ta.lvez em tõdà a 
sua História, o que os pósteros confirmarão, 
'não menos importante para o Instituto de 
Ladkínios ",Cândido Tostes" e para os Lac
ticínios Brasileiros é o grande passo na se
gura direção de seu grandioso progresso 
que acaba de ser dado, graças a persis
tente -e ,inigualável ,atuação de nOSGa 'Lac
ticinista Número Um, :Pautilha Guimarães de 
Carvalho, ao. conseguir a colaboração .do 
Projeto da Cooperação Purdue- Brasil e 
E.T.A, consubstanciado com a presença, al
lamente estimulante, dos dois pro'fessôres 
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- norte-americanos, de tão alto gabarito téc- _ 

nico, Drs. tRoy W. Stein e 'Richard IR. Day. 
r: certo que é apenas o início de uma gran
de jornada, mas de cujo completo 'êxito não 
devemos duvidar um instante sequer, não 

. dando ouvidos aos descrentes ou mesmo 
ignorantes, pois, seria o mes�o que duv!
dar do Tuturo do nosso Brast!. Meus amI
gos, 'j:lstamos, de fato, no limiar de v.ma 
nova e resplandescente era par·a o Brast! e 
os seus lacticini,stas. Tenhamos fé -no dia de 
amanhã e 'juntemos as nossas fôrças P?ra 
a realização do ideal visado do qual JUS
tamente 'hão dé se bene'ficiar os nossos 
entes mais queridos -os nossos descenden
tes. 

Não diminuindo, nem de leve, o que aca
bamos de declarar, -com a máxima since
ridade, para nós, pessoalmente, -é daro, o 
maior -acontecimento f.oi essa nova e inesc 
quecível oportunidade que nos foi dada de 
realizar uma Viagem lacticinista nos Esta
dos Unidos 'acontecim::!nto amplamente nar
rado nas -c�lunas da :Revista do I.UC.T., do 
"Boletim do -Leite" e em algumas pàlestras 
que 'já pronunciamos aqui, em Belo H ori
zonte, em tCarambeí, no -Rio de Janeiro, 
em 'Salvador e em São Paulo. Não nos de
teremos mais no e�ame dêsse notável acon
tecimento o ,qual será objeto de outr·as nar
rações no decorrer desta Semana do lac
ticinista. 

A As,sociação Brasileira de Lacticinistas, a 
qual teve sua origem aqui no I.LC T., co
mo sabeis, é ao mesmo tempo o 'Comité Na
cional oBrasileiro de Lacticínios, filiado da 
Federação 'Internacional de Locticínios. Nes
ta ,qualidade está encarreg'oda de promo
ver a participação do Brasil e dos seu'; lac
ticínios no próximo XVII 'Congresso Inter
nacional dá Lacticínios, a realizar-se em 
Muniqu. e, n6 Alemanha Ocidental, de 4 a 
8 de julho de 1966.05 trabalhos prelimina
res de sua :organização já foràm publica
dos no "Boletim do Leite" de abril p. p. 
Embora o ano de 1966 ainda possa parecer 
longínquo, desejo observar que em certa
menoS dessa natureza tudo tem ' que ser fei
to com grande antecedência, pois, como 
vimos n06 Congressos anteriores, vão às 
centenas as teses e demais trabalhos apre
sentados ·e são alguns milhares 05 seus par
ticipantes. Assim, para que os anais e de
mais impres-sos ,fiquem prontos em tempo, 
indispensável é 'que todos apresentem 05 
seus trabalhos com a devida antecedência. 
Embora a nossa participação no :Congres
so anterior em Copenhaque, tenha sido 
excelente, não apresentamos em devido tem
po nenhum trabalho que viesse a ser pu-

blicado. Foi uma pena, pois, não nos faltam' 
:écnicos competentes, . nem amplo campo 
para pesquisas e 'estudos, sem ·falar na real 
necessidade 'que, ,de. ·fato, ·sentimos em nos 
preparar cada vez mais neste terreno 1.0 c
ticinista, a fim de podermos enfrentar Vito
riosamente as justas exig'ências do Povo 
Brasileiro, sempre em crescimento e evo
lução. 

Além da dioStinção que merecemos de fa
zer parte do grupo de representantes de no
ve países lacticinistas na -referida Viagem 
Lacticinista aos ,Estados Unidos, merecemos 
também a ' inclusão na Delegação do Bra
sil '00 Congresso Mundial de Alimentação 
que se realizou na mesma oportunidade em 
Washington. Ainda mais, em recente reu
nião, a Dairy Society Int.ernational, n06 
honrou com a 'eleição, . por unanimidade, n-o 
cargo de Diretor da mesma para a área do 
Brasil. 

Outro setor em que devemos depositar 
a nossa maior esperança e conlfiança é 
aCjU"êle liderado pelo il'ustre médico veteri
nário Dr. Nelson Chachamowitz e tSua no
tável equipe, denomin,ada IPLAoMAM - Plano 
de ·Melhoramento da IAlimentação e do Ma-. 
nejo do Gado Leiteiro - cujas -origens se 
deve à oportuna atuação do nosso grande 
técnico zootecnista, Dr. Rômulo Joviano. In- . 
contestàvelmente o P.t.!AlMAM, ,goz·ando do 
acertado apoio do Ministério da IÂgricul
tura e de cooperativas de produtores de 
leite, dará razão muito em breve ao acer
tado "slogan" mais 'Ieite por área, por va
ca e por homem. tEfetivamente o incremen
to da produção leiteira, não deve passar 
apenas de extensiva para intensiva, mas 
também em de horizontal para vertical. 

o Rio Grande do Sul continua trabalhan
do intensamenl>e na organização de sua 
produção leiteira e indústria de lacticínios. 
Impressionante traba.lho é o el'aborado pelo 
Programa Cooperativo de Extensão IRural 
-ASOAIR - para o Conselho de Desenvol-' 
vimento do Estado. Certamente o primeiro 
no gênero, ao menos de f.orma tão detalha
da, merece ampl'a imitação pelos demais 
Estados Brasileir-as, todos êles às voltàs 
com idêntico problema, 'embora de �orma 
e intensidade diferentes. !Como tra-balho 
mais local, merece também destaque um ou
tro, intitulado ",PI'anejamento da produção, 
industrialização e comercialização do I'e-ite 
da bacia leiteira de .pelotas" ao ·qual, aliás, 
já fizemos referência nas colunas do "Bo
letim do leit.e". Sabemos 'que em al.guns 
outros 'Estados já há '. lestudos semelhantes 
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em andamento, mas até o momento não 
c,onsegllimos os detalhes que solicitamos. 

Muitos outros - assuntos importantes ha
veria para se assinalar, mas ficarÇio para 

os trabalhos da nossa' 'tJVEJ. Semana do l-ac
ticinista a Iqual ora iniciamos -com os nos
sos mais s-inceros votos d e  merecido êxito 
e felicid-a de. e saúde dê cada um de 'vós. 

do Secretário Disca rso do representante 

de 'Agricultura Dr. J. J. Carneiro Filho 

Or. J. J. Carneiro Filho 

Sr. Representante do Sr. Governador do 
Estado 

Sr. Diretor e demais membros da Mesa 
Minhas Senhoras e meus Senhores 

Já tenho dito que é sempre -com satisfa
ção que revejo o panorama desta. cidade 
progressista, 'que me evoca dias feliz€oS 
da meninice e, mais tarde, minha primeira 
visita a êste local, onde se 'erguiam os ali
cerces de uma IPeni-tenciária. 

Aqui viemos então, a pedido dó Dr. Is
rael Pinheiro, ilustre !Secretário da Agricul
tura, em companhia dos sa:udosos amigos 
Sá farp e lenha de -Mesquita, nomes que 
havíamos sugerido óquele dinâmico ho
mem público, a fim de lançarmos as ba
ses d.:l criação dêste Instituto. 

Se volto agora · a Juiz de Fora, atenden
do ao vosso amável convite . para nôvo e 
agradável convívio, durante a já tradicio-

nal ":Semana do Lacticinista", iniciativ-Cl vi
toriosa de Sebastião de Andrade, -é ainda 
mais vivo o meu contentamento. Primeiro, 
porque encontro na direção de nossOtS tra
balho.. o Dr. Homero Barbosa técnico de 
alto valur, colega e amigo 'd�s mais esti" 
modos, e que .foi nosso co'laborador, du
rante ,longo período na Inspetoria IRegional 
da -D.I.PJO.� . - Depois, porque, ao falar 
nesta solenidade de abertura dos trabalhos 
da XVEJ. Semana do Lacticinista, cabe-me 
a honra d'e fazê-lo em nome do Sr. Secre
tário da .lAgricultura de Minas Gerais, que 
tem as vistas voltadas para seu êxito com 
interêsse que se compreende e se jus

'
tilfica. 

lamentando a impossibilidade de Comparecer pessoalmente, encarregou-me S. Excia. de manifestar seu pensamento de vivo aprêço ao vosso esfôrço fecundo, contribuindo para o desenvolvimento da indústria de la-cticínios em nosso Estado. 
Poucas têm sido, com efeito, em nosso país, as 'Escolas que tão rápido e merecido 

renome adquiriram, ·devido a um trabalho 
consciencioso e eficiente. O Instituto MlCân_ 
did-a 

Tostes" -granjeou 'simpatia <ger-al 
e 

vertiginosamente, se projetou por todo o 
Brasil. . 

Congratulando-me convosco, em nome do 
Sr. Secretário da IAgricultura, pela -aber
tura dos traba;l'hos da XVEJ. <SBMANA DO 
I.JAiGlillGINIS TlA, formulo votos pelo seu bri
lhante 'êxito, que tenho -como já assegura
do, pela vossa capacidade realizadora e 
vontade de progredir, que fazem do Insti
tuto u'Cândido Tostes" a coluna-mestra da 
Indústria de 'lacticínios em Minas Gerais. 

J. J. Carneiro Filho 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 1 2  SETEMBRO-OUTUBRO D E  1964 Revista do ILCT ' 

" XVa. Semana do Lacticinista 

o Búfalo na pecuaria Geiteira, 

Dr. Walter Fonseca 
Médico-Veterinário 

Palestra realizada na XV� Semana 
do Lacticinista, '00 Instituto de Lacti
cínios "Cândido Tostes", em Juiz de 
Forá, IEstado de 'Minas Gerais (julho 
de 1964). 

A principal função do búfalo, em todos 
os países ou regiões onde é explorado, é ? 
de produzir leite do mais alto valor nutn
tivoe em quantidades média� iguais, ou ,su
periores, às das vacas consideradas como 
boas leiteiraG. 

Quando da realizacão, em .julho de 1960, 
da XI SEMANA no LACTICINISTA, tive
mos a oportunidade de apresentar ao ple
nário daquele certame, trabalho referente 
à- ; possibilidades que o, �úfalo pode con�
tituir para a 'nossa p�cuarla 'ge r;:arne e le!
te. Acreditamos ter sido a prtm,ma comunl
cacão 'sôbre o assunto, inscrita nos anai.; 
das semanas lacticinistas desta casa. 

Nos quatro anos 'que decorreram entre 
a XI e a  XV Semana do lacticinista, novos 
e maiores conhecimentos referentes à bu
balinocultura, vieram ampliar os já exis
tentes. A,largou�se, 'no mundo todo, a ·explo

'racão dêsse bovídeo, como grande produtor 
de'leite. Aqui mesmo, no 'Brasil, as perspe�
tivas se ampliaram e novos núcleos surgi
ram, pontilhando '0 túritório nacional. 

Considerando 'que a introdução do búfalo 
leiteiro em ·diversas regiões do -Brasil, pode 

e deve ·ser incrementada, aqui comparece
mos. novamente, trazendo esclarecimentos 
que visam divulgar ·as vantagens apresenta
�as _pelo bubalino e ch<:mar a :at!'lnção dos 
pecuaristas e dos poderes publtcos, para 
êsse fator ,que tem condições capazes de 
modificar o aspecto çla pecuária nacional 
de leite. 

INTRODUÇAO 
Do ponto de vi'sta agro-pecuário,' 

tem o 

Brasil cond.ições i·nigualáveis para tornar-se 
efetivamente o celeiro do mundo. A sua 
enorme vastidão ·territorial, a situação pri
vilegiada de suas variações -climáticas e a 
invejável produtividade de grande percen
tagem de 's'uas terras, permitem possa ser 
colocado na vanguarda de -todos os países 
do globo. Até o presente momento, tem 
o Brasil, neSGe particular, ,apenas caminhq
do em cadência lenta, no sentido de melhor 
ativar as prOVidências qu·e o conduzam 
àquela situação de líder. 

As medidas governamentais até então 
posta·s 

em prática, não conseguiram o pre

tendido entrosamento com as atividades do 
campo, não incentivaram a agricultura nem 
movimentaram a pecuária, nas proporções 
e na velocidade desejadas. 

Enquanto o flagelo da fome ameaça o 
mundo, o Brasil permanece .pràticamente 
estático aguardando ·que uma ,fôrça pro
pulsora' nova e imprevista,geradora·de 
verdadeiro impacto de incentivo, o venha 
movimentar ·e agitar rumo à elevação dos 
índices de produção agrícola-pastoril. 

, Em 16 de novembro de 1963, conceituado 
órgão da i!llprensa de São 'Pa�lo, 'I�uyan
do-se em Informações do entao Mlntostro 
da Agricultura, divulgava a contristadora 
notícia ·de que, no decênio 19501'1960, a pro
dução dêste país essencialmente agrícola, 
ca'íra 

de 4%; que durante o transcurso do 

ano de 1960, as produções de arroz, de 
feijão e de milho, foram apenas ·iguais ·e 
niveladas às necessidades do con·sumo, en
quanto que a de carne se apresentou. infe
rior à procura e a de .pescado traduzly um 
deficit de BO toneladas; no caso par.tlcular 
do leite, a produção - segundo afirmativ,! 
do então Ministro da Agricultura - fOI 
deficitária na ordem de 300 mil toneladas. 
(1) 
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E o bra.,ileiro, é bom que l5'e. saiba, con
some abaixo de 1000 graryJas de, leite por 
pessoa e por dia, 'incluindo-se, por isso 
mesmo, entre os povos 'qúe menos se uti
lizam de leite no mundo. Informações esta
tísticaG ·as mais recentes dão conta do con
sumo de leite nas principais capitais bra-
sileiras ('2): . , 

- IPôdo Alegre 
- São Paulo . 
- Niterói .... 
- 8'alo Horizonte 
- ,Recife . . 
- Araca'Íu .. 
- Salvador 
- Belém '. 

2"7 gramas/di<l 
19-2 " H. 

184 
155 

39 
35 ' 
20 
13 

o reban-ho bovino dêste país é hoje o 
39 do globo, sendo apena-s menor do que 
os da [ndia e ' dos IEstados Unidos. Do seu 
efetivo, estimado em 80 milhões de cabe
ças,calcula-se que cêrca de 20 milhões 
representam o gado destinad'o à produção 
de -leite, em cujo ·agrupamento encontram
se 5 e 1/2 omil'hões de vacas em aleita
mento (3): !Poi-s bem,êsse rebanho leiteiro, 
de ponderável expressão numérica, vem 
apresentando produção, por vaca/dia, não 
superior a três litros de leite, o 'que signi
fica rendimento m'édio, por hectare de área 
de bacio I-eiteira, de pOUCO mais de 1/2 
litro-dia, ou seja <l metade desejada em 
hectare bem explorado. ' 

SITUACAO ATUAL DA 
PECU'ARIA DE LEITE 

o problema da produção de leite está 
slJbordi·nado, é certo, a enorme variação 
de fatôres, muitos dos quais característicOG 
e próprios das regiões fisiográfica's, onde 
se 'Iocalizam os rebanhos estudados. São 
condições locais, 'que se difer.enciam em 
cada uma das chamadas bacia-s leiteiras re
gionais. 

'De modo geral, '·a regularização do <lbas
teci menta de leite <lOS centros c'onsumi'do
res, está na dependência imediata da maior 
obtenção do produto, em proporção capaz 
de bem atender e acompanhar o crescimen
to demográfico local, ou -regional. Essa 
condição primordial - maior volume de 
produção - pode ser obtida através de 
.quatrofatôres, à saber: 

1 - aumento .pum ·e simples dos efeti
vos dos rebanhO's; 

2 - ampliação das áreas das bacias lei
teims; 

3 - melhoramento e ma�ejo das pasta-
gens; 

4 - 6eleção zootécnica e genética dos , rebanhos. 
Os dois último! fatôres mencionados -

os mais importantes de todos - são ape
nas praticados em reduzidíssimo número de 
propriedades leiteiras, as -mais moderniza-
da's. ' 

Aumentar<l produtividade individual de 
uma vaca, obter maior volume de produção 
de leite, sem' <lcréscimo de efetivo de ",re
banho, constitui, sem dúvida, <lprimoramen
tos zooténico e genético, -aconsel'háveis e 
desejados. Isso, ainda 'hoje,é 'necessário 
-que se propale, rapre'senta cou-sa rara nes
te ,país e está sendo reali.za<:lo por alguns 
pOClcos criadores, os mais esclarecidos e, 
pelo poder público, em 'diversas fazendas 
experimentais de criação. O normal, O' -ro
tineiro, é ·aumentar numericamente o efe
tivo dos plantéi·s leiteiros, sem cogitar-se do 
valor dos animais incorpor-odos -0015 reba
nhos, descuidando-se de saber se êles ore
presentam de fato boas fontes produtoras. 
Via de regra, são animqis de baixo ren
dimento, de nível zoo�écnico inferior, sem 
,qualquer qualid-ode genética e que conce
dem a produção global da fazenda, um au
mento de -signi.ficado -quase negativo, por
q\lanto êsses animai s além de consumir, 
proporcionalmente, mais do ,que produzem, 
passam a ocupar espaço ,que seri-o melhor 
aproveitado por outros, de capacidade pro
dutiva mais elevada. 

A política de acréscimo puro e simples 
dos efetivos dos reba'r)hos leiteiros, sem 
considerar-se o qualidade .produtiva das va
cas, aliada -ao custo elevado da mão de 
obra, para <l -conservação dos campos, vem 
determinando o empobrecimento das pas
tagens e, consequentemente, gerando me-

'nores índices de produção individual e de
ficitário rendimento por hectare, ombos já 
'significativamente baixos, como foi antes 
demonstrado. 

Em São Paulo, onde já se faz o manejo 
de pastagens com ·algum cuidado e em 
escala considerável, onde a existência de 
capi-neiras, de silos e de orraçoamento 'bq
lanceado são. mais ou menos 'comunG, a 
média de produção por vaca ·é apena-s da 
ordem doe 2 e - 1/2 litros diários (-4). Salienta-
se ,que essa média irrisória é obtida em 
rebanho de uma unidade ,federativa, na ' 
qual os trabalhos, <lgro-pecuários já olcan
çaram estágio de ·aperfeiç-oamento, em ní- i 
vel bastante .su.perior <lO obGervado na 
grande maioria dos demais estados. En-
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quanto o rebanho de São Paulo" n<;Is ;on
dições mencionadas, apresenta . media per 
capita- <le 2 e 1/2 litros por dia, 'a. prod�
ção do rebanho -do estado da Ba�la vana 
entr,e 1/2 e '2 litros, por vaca/c;lla ( 5 ), ,o 
que per.mite admitir-se o e.xistêncl� de me
dias individuais ainda mais redyzldas, em 
outra's rej;Jiões menos desenvolVidas. 

interessar-lhes nos problemas de produção 
e de abastecimento. 

Se afundarmos por êsse Brasil a dentro, 
examinando -as -condições ' de su, �s bacla.s 
leiteiras, iremos encontrar �lanrels const!
tuídas exclusivamente de animais da n:al;s 
baixa cruza, -sem a, mínima iaptidão :leltel
ra vivendo à custa de pastagens pobres 'e, 
às ' vêzes, mui raramente, suplementados 
com -rações desequi1i?radas, de valor . nu
tritivo in-ferior, carís-slmas e em quantida
des as mais reduzidas. 

A produção da maioria. das fazendas l:i
teiras :é muita baixa. E ISSO se: <:leve �a.o 
apenas às inferiores característIcas raCIOl'S 
das vacas oriundas -que são de cruzamen
tos desordenados entre animai� desqualifi

. cados zootécnica e geneticomenrer ,�a.s, 
igualmente 'ao reduzido poder allmentlclo 
de pastag�ns pobres e exhauridas. . 

Est,udando as condições do fornecimento 
de leite destinado ao -abasteciment� ?a ca

'pital de São IPaulo, T\R:�U e co\. venflca.ram 
'que entre 10 173 I?r�pnedad.es ruraiS, Inte
gradas na baCia leiteira paultstano, 4 �77 .fa
zendas produziam diàriamente quantidades 
de leite até 50 litros, representando essas 
pequena's produtoras exatamente 45,97% 
dos fornecedores -da citada bacia (6). lAL
VES NETO, de -outra ,feita, pesquisando a 
produção de 9.3711 fazendas, constat,:>u q.u,e 
5807, ou sejam, 62fJO,%, .têm produçao dla
ria não superior <l 50 II.lros ( 7 ). 

,Essa situação represe�ta con. diç.ão sóci�
econômica de magna Importc;Jn:la, cons!
derando�se 'que a produção leiteira ,quanti
tativa deve refletir-se na qu<:tlidade dos pa
drões alimentares das popula.çé?es, alén; d� 
constituir-se, por si só, em atIvidade pnncl
pai ou secundária de �� sem número de 
propriedades agro-pecuanas. 

A adoção dos requisitos té.cnicos indis
pensáveis ao aumento produ�lv? de cada 
gran,ja 'e de cada fazenda 'Ieltelra, depen-, 
<:Ie também do estímulo, que possa o pe
cuarista obter atroViés de política de pre
ços justa e equilibrada. Não basta acenar 
ao produtor <:Ie leit� com os !esu!ta�os 
que obterá praticando ,a melhona teCnIca 
de s'ua-s pastagens e de seus, rebanholS, se 
à êle não forem conferidos, concomitante
mente, preços capazes -de estimulá�los e de 

Essas observacões rápida-s e superficiais, 
vêm demonstrar a necessidade im,per.iosa 
de um trabalho da mais alta envergadurá 
e de grande profundidade, no �entido de 
se divulgarem métodos de maneio de pas
tagens e de consequente melh.or!a zootécni
ca' e genética do rebanho .Ieltelro ?? Bra
sil aliados a uma consentanea polltIca de 
pr�ços. Aquelas �écnicas e esta polític�, .es
tão intérligadas, se completam e se alus
tom. Jamais poderão ·funcionar separa.dC!
mente. 'Referido trabalho terá como obletl
vo principal incrementar e pos'sib!\itar a ob
tenção de maiores -volumes de leite, apenas 
com o melhoramento específic� das vacas 
cjue compõefl! os rebanhos das <:Iivers?s. ba. 
ci<:ts leiteiras. E trabalholõngo, ,fastidioso, 
exaustivo, lento e sumamente difícil, num 
país como o nosso, -onde -grande. par.cela 
das atividades agrícola� e pa-stortS,. ,,!Inda 
se deixa" permanecer pel?da ao tradlclo.n.a
lismo arcaico 'e se norteia por um emplrlo5-
mo n'egativo e prejudicial. 

Já o Ministério da Agricultura, através do 
"Plano de Melhoramento da -Alimentação e 
do Mane'Ío do Gado Leiteir?"! i�iciou as 
primeiras e -relevantes providencias para 
melhor conduzir os técnicas <:Ie pastagens, 
na-s bacias leiteiras que abastecem São 
Paulo lRio de Janeiro, -Belo Horizonte, Ni
terói � Vitória as quais representam 2/3 da 
produção nadonal de I-eite. (3). IC?xa.lá vá à 
frente êsse trabalho e consiga atIngir a sua 
finalidade precípua, -pois represen!a o pri
meiro grande passo para a soluça0 futura 
do abastecimento de leite àquel- es grondes 
centros consumidore-s. 

POSSfVEL A PARTICIPAÇAO DO BOFAtO 

Enquanto não se iniciam de ,fato 005 tra
balhos técnicos acima referidos e enquan
to ,não - se fazem sentir os seus resultados 
práticos, ,que demandarão vár!os a.nos,. é 
indispensável 'que alguma providência sela 
adotada com a ,finalidade não só exclu
sivamente de aument<:tr a produção. das�a
cias leiteiras. ,Muito mais do que ISSO, Im
põe-se urgentemente atenuar a rude�a d.a 
padrão alimentar ?os núcleos p�eulaclonals 
que vivem distanciados das regloes pobres 
de gado, ou daqueles que ,habitan: z;onao5, 
onde o bovino 'europeu e o gado -indiano, 
não apresentam condições de vida econô
mica e pro'dutiva. 

Aí estão nessas condições, o Amazonas 
com 60 mil km2 de terras baixa-s e inun
dáveis e onde vivem 800J0 de sua popula. 

l 
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ção, consumindo menos de 20 gramas de 
leite por dia e por peG'soa; a área do. nordeste açucareiro e a  área do sertão do 
nordeste, onde fei-jão, mandioca, charque, café 'e 'açúcar, representam a base invariá
vel dós seus cardápios ·(8). 

Aí estão o agreste, a caatinga e o alto sertão, damando por alguma proteína animal, clamando por um pouco de leite. IAí estão o amplo lito
ral de São Paulo, onde a concentração de 
gado é de apenas 0,8 bovino por km2 (9) 

e as. zonas praianas de outros estados. E principalmente para essas regiões, para êsses, solos -hostis, agressivos � adver6os ao 
gado boviné, -que se impõe e se recomenda a int�gração fil, a fixação do . búfolo. _E;tamos certos e conscientes de que -a introdução do búfalo na's áreas .das bacias leiteiras atuais, não lhes modificará substancialmeille o volume de produção. Não pretendemos que 'êle venha substituir o bo
vino europeu e o gado de cupim, nas regiões onde êstes vivem e produzem 'em con
dições -satisfatórias. 'Estamos -convencidos de que será das mais difíceis a sua introdução nos nossos meios criatórios, como, de igual, que será muito lento o ·seu désenvolvimento no Brasi\. 

O que pretendemos, com aos nossas pre
gações e os -nossos escritos, ê des.pertar a 
atenção dos pecuarista-s, é incentivar os 
possíveis -int.eressados e, sobretudo, é con
quistar o amparo dos podêres governamen
tais, para uma possibilidade ,que se reveste 
do mai,s alto significado econômico, para 
êste país de proporções agigantada-s, onde 
grandes núcleos populacionais subnutridos, 
so.frem as consequências danosas da mais 
grave das fomes -f.ome carencial ou espe
cífica -a fome de proteína. 

Não se trata de incógnita, de -experién
cia, de pioneirismo ou de incerteza. Não! 
O búfalo é hoje uma realidade indiscutí
vel, um fato concreto e ,já testado com o mais pleno êxito em inúmeros países. No 
Brasil, todavia, excluídos os núcleos do cs
ta do do :Pará, o. búfalo, de maneira gerai, tem sido apenaG peç-a ornamental de 
jardins zoológicos e atrativa curiosidade em algumas �azendas. 

O BÚFALO COMO PRODUTOR DE LEITE 

A.firma o ilustre professor RAMOS JAR
DfM que, ":quando os alimentos ,volumosos 
são :baratos, -a búfalo produz I'eite de modo 
mais econômico que a 'Vaca"(liO). E não 
é -só' isso. O búfalo tem como característi
ca própria da espécie, a capacidade de 
transformar alimentos gr-osseiros, inferiores 

e do mais insigni,ficante valor nutritivo, em leite saboroso, rico em gordura,' abundante, fácil e barato. Mais ainda: todos sabemos que O clima - -conjunto dos fenômenos metereológicos, - qu� influem na caracterização da's co-ndições <:tmbientes de det-erminado lug'ar 1('1-1) 

-funciona, por exce
lêl1cia, como regulador da- produção -animal, aumentando-a, ,paralizan90-a ou -redu-_ zindo-a. :Enquanto o gado bovino tem a sua cqpacidade produtiva influenciada pela _ 
temperatura ambiente, -o búfalo - assim ' o afirma AQAMBTZ -não sofre .qualquer -influência decorrente da ação dêsse -a

gente climático '(1'2), o 'que é ,  muito impo.rtante. 
A principal função. do búfalo, em ·todos os países ou regiõ-es onde é explorado, é a de produzir leite do mais alto valor nutritivo e em -quantidadetS médias iguais, ·ou superiores, à-s das vacas consideradas como boas leiteiras. IA:lêm -disso, tratando-se "de animal altamente resistente à tubercu'Iose (13), 'é o seu leite recomendado para crianças e pessoas idos-aos 

e enfraquecidas. Já introduzido e fixado em todos os 
conti-nentes, o búfalo -está sendo explorado, 
com grande sucesso, como verdadeira má
,quina de produzir leite barato: 

No -Herd BookN .Central do raça Murrah, em Nova tOelhi, lndia, somente são admitidas a registro búfalos 'que tenham a.presentado produção média comprovada superior a 4 e 1/2 litros de leite por dia (9). Da 'Rumânia temos notícias de búfalos apresentando médias -diárias entre 6 e 9 litros; na Hália, entre 13 e 14 litros, enquanto que a 'Real Granja 'Experimental, de Batin, no .Egito, só inclui no seu plantei leiteiro búfalas com produção mínima de 20 li,tros diários (14). 
Na espécie tbubalina, são consideradas como eGpecializadas na pro

dução de leite, as raças ,Murrcrh e Nili, sen
do comuns -fêmeas dessas raças leiteiras produzindo moi" de -20 quilos de leite por dia (l4-1A). ,Essas produções são excepcionais e 'não representam as médias generalizadas. 

Ainda -na lndia - segundo parecer da 
Comissão IR·aal de Agricultura - Na vaca 
é conside'rada como a mãe do boi de tra
balho e, ·devido ao fato de ser produtora 
de pouco -leite e pobre em gordura, o. fa
zendeiro indiano dispensa maiores aten
ções à bufala" (11L4-A). 

A pecuária indiana é hoje repreo5entada 
por 75% de bovinos e apenas 25% de bu
balinos, entretanto a produção de leite des
ta última 'espécie é 'quase igual ao volume 
total produzido pelas 'Vacas (1 <j;..JA). Sabe-

!i ,I 1I 
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se que 94,3% das vac·as -existentes naque
le  país <lpresentam médias d iárias inferio
res a 1 l i tro, enquanto que somente 1 9,2% 

. de búfalps se enquadram nesse .\imite ne
gativo de produção (l'4;.-B). 

O maior rebanho de búfalos l eiteiros do  
mundo, -constituído de 21  mi l  ·animais, está 
concentrado -na cidade de Bombaim, na 
Tndia, sendo de propriedade -de Aarey Mil k  
Colony, 'estabelecimento -oficial ,  -do  govêr
no inai<ln o. 'Cada uma das 31 fazendas, 
em 'que se subdivide '0 colônia, conta com 
cêrca de 650 bú·fal as estabuladaG. IA, A<lrey 
Mi lk .col ony é uma espécie de. cooperativa 
entre govêrno e criadores particulares. Mais 
de 60% do leite consumido pela popula
ção -de Bombai m  procede dessa granja; que 
o pasteuriza, engarrafa e vende. A impor
tância dêsse estatbeleciment-o é -de tal for
ma marcante, ,que a FA:O e os governos da 
Dinamarca e da Tndia, -a l i  fazem rea l izar 
cursos sôbre indústria le i teira, dos quais 
participam atualmente estudantes proceden
tes de 22 países (1 5) .  

·Em Worli, bairro de Bombaim, está sendo 
construída a mais moderna usina ·Ieiteira do 
mundo, com capacidade para tratar 100 
mi l  l i tros de l eite por hora . . 1: um -empre
endimento do !fundo 'Internacional de So
corro à Infância (UNI<CEF), órgão das Na
ções Unida". 'A'quela usina terá como fina
lidade precípua pasteurizar o l eite produii

. do pela -Aarey iMilk ,Colony 'e estábulos pró
ximos (15). 

Em todos os países e regiões onde o bú
falo  é criado e explorado, sa l ienta-se o 
aptidão l ei teira de suas ,fêmeas, não ape-

Médias 'Controladas 
Óõpécies 

Produção Individual 
kg/dia 

BMalas Murrah 6,54 

Vacas Gir  I 4,58 

nas pela Superioridade revelada na produ
ção quantitativa como, principalmente, pe
lo elevado teor -de 'matéria gorda que ca
racteriz<l o le ite do bubalino. 

Fêmeas leiteir<lS, criadas extensivamente 
em pastagens pobres, sem qualquer 'outra 
suplementação a l imentar, apr'ílsentam mé
dias -de produção diário de 4 <l 5 l i tros, 
com teor de gor-dura superior a 6%. Num 
dos rebanhos que tivemos a oportunidade 
de -estudar, em reg ião do estado de  São 
Paulo, conhecida pela inferioridade --de suas 
terras e de suaG pastagens, onde búfalas 
se a l imentam exclusivamente com barba 
-de hode, g ravatá, cascas -d'e árvores e ' ve
getação ressequi-da, constatamos a médi<l 
de 5 e 1 /2 l itros diários, com índices de 
matéria gorda variáveis entre 7 e 1 '2% (1 4). 

Os rebanhos -existentes ,no ·Instituto de' 
Pesquisas e Experimentação Agro-p'ecuários 
fl,P16AN), antigo I nstituto .Agronômico do 
N orte, vêm >apresentando médias de pro
-dução superiores a .{ .  e 1 /2 l i tros, por d i·a 
(1 6). 

Na "Adarsh Dugdhalaya" '(Granja Leitei
ra Modêlo), de  ,Bombaim, rndia, especio l i
z·ada na produção de reprodutores huba
l inos da r-aça Murrah e de :bovinoo da ra
ça Gir, foram confrontados dois lotes de 
fêmeas l eiteir-as, de ambas as espécies. O 
contrôle ,se processou durante 1 4  anos (de 
1 948 a 1 961 ) e dêle participaram 5 700 f.ê
meas, sendo 5 09>1 bufal·as e 609 vacas. Es
ses animais foram mantidos, tratados e 
arraçoados e m  condições rigorosamente 
iguais e, ao final do período, revelaram as 
s-eguintes média's controladas:  

Período-l'actação Período-'Sêco 
dias -dias 

31 4 1 65 

273 1 39 

O gráfico '09 l , anexo, melhor demonsfra a Superioridade das médias de produção diá_ 
ria apresentadas pelas búfa la's, durante todo o período de contrôle. 

TEOR GORDUROSO DO .LEITE DE BOFiALO 

óA\'ém dé ,aptidão le i teira, quantitativa
mente e levada, tem o búfala capacidade 

de produzir l eite do - mais alto ieor gordu
roso, superior, até mesmo, aos índices en
contrados nas raças bovinas -denominadas 
manteigueiras, tais como a J ersei e o Guer-

J 
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nesei, cujas -médias de gordura s ã o  de 
6,5% e 5,2%, . respectivamente (1 7). 

Enquanto O Regu lamento da Inspeçã? In
dustrial e Sanitária de 'Produtos de Ongem 
Ani mal  (18), -d i ploma federa l regulador da 
matéria em todo o território brasi leiro, fi
xa em 3% 'o mínimo para o teo,r de ma
téria gorda ·do le i te ·de vac·a, o.s l egis lações 
da rndia e- do IEgito exigem . 0  mínimo da 
5,5% de g ordura para o l eite de búfala, 
o 'qug 'está e m  per,feila consonância com as 
característica's que lhe .são pecul iares, de . 
produzir leite mais ·g·or·do, entre 'os de tôdas 
as fêmeas leiteiras : 

- - húfa la . . 
- camela . .  
- ovelha . .  
- cabra . .  . 
- porca . . .  . 
- vaca : . 
- Ihâma . .  
- burra . . .  

7,98% 
5 ·38% 
5:30% 
47'8% 
3,94% 
3/aO% 
3,1'5% 
2,93% 

Apesar ·de sempre bastante alta, a per-' 
ceátagem -de matéria gorda -do leite de 
búfala é, entretanto, variável em função 
das raças e das regiões onde são encontra
dos os animais: '�HHJ(jPS det·erminou as se
guintes médias de teor butirolSo do l eite 
de búfalas, segundo as regiões onde foram 
estudadas (1 9) : 

- ,China . . .  
- Fi l ipinas . 
- Itá l ia . . . 
- Egito . . . 
- rndia . . . '. ' . 

1 2,60% 
10,35% 
7,99% 
7,96% 
7/05% 

As diversas f,aselS da ladação, igualmen
te, a l teram o valor percentua l -do  índice de 
matéria gorda. ,Assim, a percenlagem de 
gordura aumenta à proporção -que avança 
a lactação, atingindo o máximo aos 3/5 
do período, ,para decl inar depois e, assim, 
manter-se até o final da l actação (20). PAUL 
e -MALHAN, do ·In.stituto Nacional -de Pes
quisas Leiteiras, de Karnal, na rndia, con
tro laram a produção -de matéria gorda em 
leite -de vacas e de bú·falas indianas, obten
do os seguintes resultados (21 ) :  

- vacas Red-Sindhi . .  
- vacas Sahiwal . . . .  
- vacas Tharparkar . 
- btifalaG ,Murrah . . 

5,ll °/0 
5,1 3% 
5fJ7% 
7,21 % 

Do ponto de vista de teores d� matéria 
. g ordo e de elementos sól idos, a composi
ção do leite de búfala varia i nversamente 

ao volume produzido. Assim, os grandec> 
produtoras fornecem leite mais pobre em 
gordura i a  em sól idos, o 'que faz baixar 
a sua densidade de ,1 03011 fJ96, a 1 5°C, pa
ra, aproximadamente, 1028/.1002, lSemelhan
te à do leite de vaca. 
EFIOIENCIA REPRODUTIVA DA BOFALA 

Para '0 produtor de leite a eficiência re
prodlitiva das fêmeas, sejam vacas ou búfa. 
I'as, representa ·fator de .grande .importân
cia. 'A produção tota l de l eite apurada du
rante a vida útil de uma fêmea, depende, 

. de certo modo, da frequência, da regu lari
dade e do número de suas parições. 

Dando a 1 �  cria com a idade média a pro
ximada de 3 e 1 /.2 anos, a búfa la repete 
anualmente os seus períodos de gestação 
e o faz in interruptamente. até idade sup'erior 
a 20 anos. -Fecundada, 'geralmente, na pri
meira cobertura, a búfa la "não .fa lha" e dá 
uma cria 'por ano. 

Os índices de ferti l idade, par meio de 
inseminação -o'rtificial, são relativamente 
mais e lev:ados -do ·que os o presentados pe
las vacas. INo Centro de 'I nseminoção Arti
ficia l  de Izatnagar, na India, em 5 800 hú
,fa l·as inseminadas 'artific ialmente, no de
cênio '1 946/1 956, a média de concepções 
atingiu 54% ,�22). 

ÜIS partos ·das búfalas 'são rústicos e de 
aspecto quase s·elvagem. No India, êles 
têm maior incidência ·no período chuvoso, 
que vai de julho até outubro, situação bem 
e lucidada pelo gráfico n9 2, anexo. >A per
centagem máxima das parições atinge o 
seu cl ímax no mês de .setembro, -quando são 
ainda intensas as chuvas naquele país. 

O índice de abortos é relativamente hai
xo (2 a 3%), o ,que faz com que MAULE 
considere ser a búfala superior à própria 
vaca indiana �23). 

CARACTERISTICAS DAS LACTAÇOES 
\ 

Sendo a prod\}ção de leite o mais impor. 
tante função econômica da búfala, diversos 
pesquisadores têm dedicado ·ao assunto cui
dados especiais como revelam, por exem
plo, ·as conc lusões a 'que chegaram RA
GHAB, AS�BR e GHAZY, d ecorrentes de es-' 
tudo de 923 1adacões control adas, em bú
·falas do Egito. Véri·ficaram os  autores que 
a idade da búfa la tem marcante influência 
sô.bre ·a produção total de l eit·e, bem co
mo sôbre a maior ·ou menor -duração do 
período de lactação. Assim, bú·falas que  
dão cria, pela primeira vez, com 'idade 
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mais avançada, produzem maior quantida
de total de leite. IConstataram ainda que os 
,volum'es de l eite produzidos durante as 1 1).  
e 2� l actações, representam, respectivamen
te, 78 e 93"10 da produção máxima e, ain
da mais, que o ápice da pr,oducão é atin
gido na 3ª lactação, 'quando a 'búfa lo  de
ve est'ar com idade entre 5 e 6 anos. Os 
partos das búfalos  submetidas 'o contrôle 
ocorreram 'quando 'os animais contavam � 
Idade média de 40 meses (24). 

!Pesquisando OEis'unto semel'hante, técnicos 
do 'Instituto Zootécnico da Universidade de 
Nápoles, Itál ia, 'examinaram e contro laram 
200 l actações de búfa los  dos rebanhos de 
Sal erno 'e de, Caserta, concluindo 'que o 
médi'a de prç,dução verificado durante 0:5 
primeiros 20 d.ias após o parto, mostra cor
relação positiva com 'a producão dos 240 
diaEi 'seguintes, servindo, por �sso mesmo, ' 
de ,base poro 'que se possa ,e l iminar d o  
pl<lhtel 0:5 fêmeas de baixa produtividade 
leiteira (25). 

' 

ABASTECIMENTO D E  LEIJE E DERIVADOS 

Sendo ,a Tndia e o Egito, em todo o mun
do, os principais produtores e os maiores 
consumidores de ,leite 'de búfalo, razões 
óbvias ,fazem com que a grande maio
,ria dos ,observações relativos <lO assunto 
de lá procedam. 

Ta l como ,o de ,vaca, o l eite de búfa lo  é 
consumido tonto "in natura" como s ob a 
formo de produtos industria l izados. N<I ci
dade indiana de :Bombaim, onde está con
centrado o maior rebanho de búfalos l ei
teiros do mundo, 'os usinas efetuam o pa
g amento do leite em função unicamente dos 
quantidades . recebidas, sem conEiider<l'r o 
teor '9ordur�so. 

Nem tod� o l eite distribuído 'no cidade é 
pasteurizado. Comumente, ,após Jesfriado 
à temperatura .de, mais 'ou menos, 80.C é 
o. le ite tran,sferido par·a latões, c�m capa_o 
Cidade varlavel entre 120' e 48 .JJtros, 'os 
quais ,são conduzidos pelos :Ieiteiros, em 
bicicletas o u  carrinhos 'e, mais habitual
mente, sôbre as próprias ca'beças. 'A dilS
tribuição domici l iar é efetuada pela manhã 
-e à farde. At'ualmente o l itro  de leite de 
búf<l lo, em IBombaim, custa aproximadamen
te Cr$ 37'5,00, valor ca lculado em moeda 
brasi leira. 

Nas usinas de pasteurização do Egito, é 
comum a padron iz.ação d o  le ite, sendo és
se pràticamente o único contrôle realizado, 
MIHASI.!OF'F, submetendo a exame bac
teriológico 200 amostras de leite de búfa-

l os egípcialS, veri.ficou 'que durante os meses de verão a metade dos ·amostras (50%) 
continha Bacterium typhosum (Sa lmonel la 
Iyphosa, ZOfF, �889), sendo po�C{) .frequen
t� ? contaml�arao por outros ' tipOS de bac
terlaG patogenlcas . e, relativa'Olente rara,. 
a presença de parasitos diversos (26). 

IParece-nos muito e levada a incidênci'a da 
Salmonella typhosa em leite de búf.a la  to
davia, .por falta de informes; não disp;mos 
de meios para confrontar a ófl'a de conta
minação ' com aquela ,que, possivelmente 
o c.orra em "eite ,de vaca, seja naquele país: 
sela mesmo no oBrasil. Desconhecemos 
igualmente as técnicas de pasteurização ' adota9as no 'Egpo e 'que sejam capazes de 
destrUir O referido ogente patogênico. Vlt
LAi.RES o inclui  entre os g ermes que podem, 
delx'ar . �'e . ser 'destruídos pelo pasteurização 
mal dirigido, 'que não ten'ha in'ativado ci '  
fosfata:se ou exterminado os coliformes (27). 
A palavra de melhor esclarecimento está 
com os bacteriologistas. 

Em Bombaim e em ,algumas o utros cida
deG do Tndi'a, a lém ,do distribuicão dos l eites 
integral e padronizado, há a inda a de l eite 
afinado (toned milk), o qual  ,deve apresen
tar mínimos de 3% de gordur<l e de 'a",5% ', 
de extrato sêco des'engordurado. lEsse pro
duto nada mai,s ,é senão mistura de le ite 
desidratado, águo e leite de búfa lo  "in 
natura·. Seu preparo, nos usinas, ob�dece 
às seguintes fórmula e técnico : 

- leite em pó desengordurado 
- águo . . . . .  
- leite de búfa lo  

3,7% 
54,6% 
41 ,7% 

100,0% 
Dissolver o l eite em pó, desengordurado 

no águo e adicionar o l eite de búfa lo  ho� 
mogeinizar a f!1il5tura, passar em ,fi l tr� de 
placas, pasteurizar e engarrafar (28). ' 

Além dêsse tipo de leite "afinado", o u  
reconstituído, do creme, d o  manteiga e dos 
queijos, fabricam-se com leite de búfa lo  o 
y?gurth, o ghee - esp'écie. de manteiga fer
Vida, o khowa - que é 'le i te dessecado e a 
rosagola - doce de leite de Ibúfala, adi
cionado de grande quantidade d e  xarope, 
o 'que lhe asseguro longo conservação (28). 

O l eite do 'buba l ino tem sabor <lcentua
d?m�nte doce e é sempre muito bronco, 
a inda meGmo 'quando a búfal o  é a l imen
tado com ração 'que contenho e levodos teo
res de caroteno e, ,da mesma formo ' é 
igualmente muito Ibranca e porcelaniz�da 
o sua manteiga. No leite de búfola  está 
presente a vitamina A, que é incolor e, no 
de vaca, encontra-se a pró-vitamina (caro
teno), responsável pela t onal idade 'amare
la da gordura. 

" 
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COMPOSIÇAO E JNDICES FJSICO
QUfMtCOS 0'0 LEITE DE BO,FALA 

Ao plenári,o do XV,I In tefnational Dairy 
Congress, rea l izado em Copenhague, 10i-

Composição e Tn'dice,s Búfa los Vacas 
- pêso específico . 
- acidez . . . .  
- pH . . . . . . 
- refração . . . . 
- matéria sêca ,(%) 
- g ordura (0Ja) • . . 
- erqteínal5 totais (0J0) • • 

I " 

1 033 
1 6,'2 
6,63 

4'1 ,1  
18;08 
7 5  
4;32 

1 028/32 
1 6,0 
6,5-6,7 

37/2 
14,1-7 
3,5 
3,42 

namarca, em 1 962, GIRIGOIROV, SHAlLlOHBV 
e GQRIAlNOV, tratando da composição e 
das propried<ldes do l eite de Ibúfalas, di
vulgaram os 'seguintes ,volores médios (29), 
os quais são " aqui comparados com os de. 
l eit!l' de vacas : 

. 
. 

Composição e fn'di"ces " .súfaIaS' Vacas 
- caseína ( 0J0 ) • • • • 

- a lhumina e g lobulina 
- Iactose 1(%) 
- minerais (%) 
- Ca O (0J0) • 

- P (%) . . . 
- dorina .(mg/I) 

. 3,99 
(%) 0;62 

4,80 
0,80 
0,27 

. 0,10 
. 7-34,3 

2,50 
0,37 
4,86 
0,70 
0,1,1 
0,09 

100mg% 

tPes·quisadores diversos procuraram determinar os índices: médioo dos componen
tes dos l eites ,das d iversas éspécie,s, obtendo os seguint,es resultados : 

ESp'écie Aguo Gordura Lactose 
Bú-fala 82,05 7,98 5118 
Camelo 87,61 '5,38 3,26 
Ovelha 83,00 5,30 4,60 
Cobra 85,71 4;78 4,46 
Porco 83,44 " 3,94 2,31 
Vaca 87,20 3,80 4,95 
Lhâma 86,55 3,.1'5 5,60 

RENDIMEN'TO INDUSTRIAL 
Na industrial ização, o l eite de buf<ll·a 

apresento rendimento muito oSuperior <lO dó 
leite de vaca, cOmO demonstram os 'seguin
tes exemplos : 
- poro obter 1 kg de manteiga 

leite de vaca . . .  
l eite de ,búfa lo  . .  

- .poro obter 1 kg de mussare la  
l eite de vaca . 
, leite de blÍfala 

- poro obter 1 kg ,de queijo 
leite de vaca . 
l eite de búfalo  

20 l i tros 
1 '5 l itros 
10 l itrolÕ 
4, l i tros 

112 l itros 
8 l i tros 

A água de lavagem da massa de .  mussa
rela, ' l evado à desnatadeira, rende '1 % de 
matéria gorda, a proveita da poro fabrica-
ção de manteiga. . 

Até 'o presente momento, os dados divul
gcidos pelos autores nacionais são, quase 
todos, importados. Só ,agora, graças 00 
e levado espírito de colaboração do Enge
n'heiro OSWAlLOO ST:60CA, criador de bú
falos na cidade ' paul ista de Sorocaba, es
tamos reunindo e anal isando resu l tados ge
nuinamente br,asi leir06. Utilizando leite que 
nos é fornecido gr,atuitamente por aquêle 
criador e contando com o va l ioso e indis
pensável colaboração técnico d os oDrs. LAlU_ 
'�O A1I.!IlIANO SANDOV,At e MANOEL OE 

,Proteínas " Ca,seína Alhum. 
4,00 3,69 0,64 
2,98 
6,30 4,60 1 ,70 
4,29 3;20 1 ,09 
9,29 
3,38 2,78 0,60 
3,9.0 3,00 0,90 

A:�RUDA 816HME'R, do Departamento da 
Produção !Animal ,do Secretaria do Agricul
tura de 'São ,P,au lo, dentro em pouco pode
remos divu lgar conclusões exatos e seguros 
referentes a os n ossos -rebanhos. 

-:-
Ess<ls considerações ,que n os pareceram 

oportunos apresentar aos membros de um 
congresso de l acticínios, visam tão somen
te a proveitar esta grande oportunidade po
ro divulgar as qual idades econômicos do  
bubal ino. 

,Esse bovídeo - quem sobe? - poderá um 
dia contribuir .poro . .  elevar e ,me lhorar es
pecificamente as condições a l imentares de 
g randes 'núcleos de brasi leiros, que vivem 
de teimosos, nas regiões inicialmente refe
ridas e para as quais se reclamo a introdu
çõo e a fixação do lbúfalo l eiteiro. 

oS. (Pau lo, 6-7-1 964 
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XVo. Semana do Lacticinista 
. Deteríoração. do uCapítal de �íro'·' das 

I ndustrías . de Lactícíníos 
Walter Rente Braz 

Técnico em Lacticínios�Contabil ista 

Dentre os inúmeros aspectos negativos 
por .que passam ·as indústrias -de ladicínios 
n-acionais neste momento, nenhum proble
ma é -tão' grave para os .empresárioo, c��o 
o <16 �qui l íbrio monetáno para o rodlzlo 
mensal dos ' seus negócios e operaçõ'es fi
nanceiras. Nem só de l eite e. d os diversos 
detalhes técnicos que . . esta �atéria pri�? 
exige  pr.eocupa-se. o I �dustn';ll .de -1'actlcl
n ios nos dias atuais. MUito mOls Importante, 
em muitos 'casos, fj o  capital <le g i ro, capi
tal flutuante ou  capit·al l íquido de oper-a
ções. ·Este capital define-se como um c<?n
junto de valores ,que ::ep�es�ntam. ::  g l r<l 
das emprêsas em rela�ao a Clrcu-laçao mo
netária. E aqu'ê le capital que se encontra 
sempr� a fáci l  ocesso do industria l  para as 
operações da emprêsa. 

A inflação é a co�s�ante d� todos os ón
gulos -da vida brasi le ira. Atinge desde as 
camadas menos favorecidas, 'até as empre
sariais. IEm tôrno ·de si, a inflação tem exi
g ido, em progressão geon;étrica, cuidad.os, 
anál ises, pr-evisões, pl'a�elamentos, enfim, 
um sem número de medidas de base, para 
evitar seja solapada a emp,:êsa, o la;, ?S 
i nstituições e, por ·que não d izer, a propna 
sobrevivênci'a da IPátria. 

No Brasil, a indústria de lacticínios é 
ainda uma indústria de saf.ra, que como 
tantas outras, obriga e exige  015 maiores 
cuidados com O setor fin·ance i ro. :Por esta 
razão é indispensável e de máxima impor
tância a adoção de processos que resguar
dem a �mprêsa dos efeitos catastróficos que 
a inflação pode causar. 

IDiante do panorama atual, conlSubstan
ciodo na maior e mais ;yiol�nta inflação 
por que atravessamos, podemos compare:r 
o capital de g iro, c,?mo um Ibalão de OXI
gênio que, sendo mms leve I�e o or, te�de 
sempre o nos escapar das maos. ;Em mU itos 
casos -consegue-se prendê-lo por um fio que, 
partido, representará total desesperança de 
reavê,lo. 

Tamanha é a importánóa dêste e lemento . i ndispensável na co�tinuid�de dos negócios 
das emprêsas, 'que o industnal  deve acompa
nhar o capital de giro, fi;;cal izá:!o., obser
vá�lo senti-'Io a�é, se posslvel, d lanamente, 
pois, '6endo mais ,leve que o meio econômi
co da emprêsa, tende sempre a evaporar-se 
pela ação fulminante da inflação,_ tornan
do-a financeiramente tabalada, nao obs
tante a excelente situação econômica e pa
trimonial em que se encontra, em mUi tos 
casos. 

Os ensinamentos são tão c laros, sôbre os . 
nefastos efeitos -da inflação, ·que ossombra 
ainda possa haver a lguém que suponha qu�, 
o recorrer a e la, possa ser a forma mC;lIs 
expeditiva de sup.erar as pressões do � Ia. 
Salva-se, sem dúvida, a dl·flculdade de ho
je, sômente para cair no desastre de a ma
nhã. 

'Provocada pelo deficit descontrolado do 
orçamento estatal e dos �r-gãos para.e�ta
tais e pelos aumentos maciços de salanos, 
sem correspondente e proporcional e le�a
ção da produtividade � de: pr<:dução, a in
flação assume grave� ,m�licaço�s nos c';lm
poIS políti co, econômiCO, fmancelro � soc ia l ; 
fr-ustra e dimin-ui as economias ;  estlmul-a os  
consumos; dificu l ta as  inversões; conduz 
as unidades produtivas à obsolência e à 
descapito l ização; aumenta a i mport�ção de 
bens; dificul ta, quando não obstrUI a ex
portação; premia a especulação dos est�
ques; incentiva os açambarcamentos de to
da ordem; impu lsiona a usura ; afasta a co
laboração dos capitais internacionais; g era 
con,stantemente novas medidas de interven
cão direta por parte dô lEstaldo ,na economia, 
éom perda acelerada da -liberdade indivi
dua i ;  provoca o isolame.nto co� pr�ten.sões 
autárquicas -das economias naCiona iS, tiran
do-as da moderna- corrente de expansão e 
cooperação internacional, culminando o 
processo com a escassez -de bens em geral,  
a má qual idade dos produtos e o agrava
mento dos problemas sociais d ecorrentes do 
desesp'êro das diversas camadas das popu
lações, que procuram assegurar-se da pos-
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se de bens de consumo em progressiva di-minuição. 
Não é por mera · coincidência que os mais agudos processos inflacionários das ú l timalS décadas tenham provocado gravíssimas repercussões políticas, resultando no menosprêzo daIS <lutoridades e no  desprestígio das instituições. 
A inflação ,verificada no Brasi l, exigfndo um progressivo e desconcertante aumento <lo capital em g i ro, sem ·correspondente rentabi l idade, face à <listorção veri·ficada 'na apuração dos 'Iucros expressos em .moeda desva lorizada e capital nominal, bem ,  como a inlSuficiên,cia das depreciações legalmente admitida$, acarreta profundos reflexos no equi l íbrio ei:onômico-financeiro das emprêsas. 

oDêsses .fatos, resultarão senos dificu lda-' deIS na execução dos p lanos e programas de expansão industria l  ,e o 'que se consegue no campo dos investimentos é à custa ·e retenção de dividendos e financiamentos nos estabelecimentos de créditos. Tal s ituação, -deprecia os resulta doIS \financeiros da emprêsa, 'que sendo a parentemente substandais, reduzem-se ' consideràvelmente 'quand o  aferidos pelos índices de e levação dos custos das matérias-primaIS, util idades fabris ·e da vida em geral . 
Confiamos 'que a execução de uma polí

tica de produção e desenvolvimento econô
mico, segura e construfiva, congregando 
Govêrno, classes produtoras 'e homens de 
emprêsa, capaz de propiciar o incremento 
do volume de bens de consumo, em condi
cões de plena e eficiente racional iZ'Oção, a 
par do desdobramento das ,l inhas de indus
tria l ização e comercial ização, venha em 
atendimento aÇls superiores interêsses nacio
n'ais. 

Medidas aconselháveis: 
a) - 'À 'Curto <Prazo : 
1 )  - !()rganização e planejamento de 

contabil idade -de custo, capaz de aproxi
mar-se 00 máximo do real.  

12) - Ao custo industrial  real, que representa o custo histórico, acrescentar o custo de reposição, o qual consiste no 'Ievantamenlo da percentagem' de desva lorização monetária, mensalmente, como sendo ·uma correção do delSágio s ofrido pelo capital de giro. 
3) - 'Contrôle de compras em 'reláção ós 

necessidades mensais, observando-se cuida
dosamente, a pol ítica dos descontos conce
didos pelos pagamentos à vista, bem como 

0'3 vantagens dos pagamentos a prazos parcelcdos. 
4) - 'Contrôle do almoxarifado, promoven

do os rodízios regulares das mercadorias e 
maleriais ut i l izados na indústria. 

5) - IEs�abelecimento de uma política cre
,ditícia, <le forma que os  vendas a prazo 
funcionem dentro dos 'l imites determinados, 
com a maior regu laridade de l,iqüidÇlz pos
s ível. 

6) - Contenção daIS despesas gerais dentro dos mais rígidos princípios de economia, sem cont,udo, prejudioar o bom andamento e o 'racional ização do trabalho e desenvolvimento do indústria, evitando-se a ssim, Uma pol ítico de contenção com efei- , tos perniciosos para com os objetivos g lobais da emprêsa. 
b) - A Longo !Prazo 
1 )  - 'Reava l iação periódica, por procelSso contábil especial, de ,todos os e lementos do ativo, o 'que permitirá a composição do custo de reposição, com mais profundidade, a .fim de 'que seja somado ao custo 'h istórico a purado na industrial ização. 
2) - Formação de fundo, de reposição de 

maquinismo e equipament6s, não com base 
na percentagem eGtabelecida pela lei d o  
i mpôsto sôbre 'a renda, ·ma,s naquela que 
realmente, poss'a ,representar o deprec,iação 
dos equipamentos e maquinismos, le.vando 
em conto que 'em laoticínios o período mé
dio de vida útil dos equipamentos, em suo 
maioria, não ultrapasso 3 anos. 

3) - ProvilSão de reservo paro aumento 
de capital, de modo o atender sempre os 
necEssidades de expansão horizontal do ,in
dústria, pois é sabido 'que, em ,Iacticín ios, 
novas frentes de produção sempre devem 
ser abertos, cOm pen'a <le no futuro a in
dústria s ofrer OIS consequências de um re
traimen-to, em a lguns casQs, comodativo. 

4) - Fundo de reservo poro atender a des
pelSas COm indenizações trabalh istas, é outro 
medido de alcance poro evitar seja o ca
pi ta l  de g iro, ating ido nos momentos <le re
formulação da pol ítico de pessoal.  

5) - iAtu-al ização mensal do fundo para 
devedores duvidosos e devedores irrecupe
ráveis. 

6) - Planejamento técnico e industr-ial, . pos
sibilitando o padronização e o e l'evado ín
dice de  iqual idade do produção, fatôres que 
garantem o predominância da marco no 
conceito popular. 

7) - -Composição de uma p ol ítica salarial 
real ística, em decorrência do processo in
,flccionário, evitando reajustamentos volu, 
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mesos, por imposic;:ão da: lei�.trabalh i;t?s, 
em momentos, às veze�, nao m�lto pr?plclOS 
com relação ao movimento fmancelro da 
organização. 

8) - ARroveitame�to de todos os s'ub-pre: dutos, cr'lando aSlS lm n.aV'as fon.tes de fa 
turamento, ,indispensáveis 00 revlgoramento 
financeiro dos indústrias. 

A falto de um planejament.a contábi.l . que 
atenda à atualidade fmance lra, permitindo 
uma recomposição exata dos val?r�s <tue se 
desfazem do patr,imônio pel.a v l ol encla do 
inflação, .qua,se sempre 'obnga '00 em�re
sário o admitir ,lucros :que :m ve.rd�de. ca
rec�m de ,real idade, mclus lv: dls!nbumdo 
dividendos indevidos. Esta s l tuaçao fatal
mente, obrigará . a . emP.r�s'a a recorrer O? 
mercado ·de capitaiS, s�I�ltando-se o um fi
nanciamento de suas atlv,ldades, nem se,!"pre 
desejável, principal�ente, quand? se ve �a 
conting'ência do oapltal de tercel r?s lSob !�
ros de ag iotagem, que fa t.a I e i rremedia
velmente arriscará o empresa o uma con
cordata �u meSmO fal'ê�cia, q�a�do <l des
proporção entre o caplt?! proprlo e o ?e 
tercei ros, já não lhe ,faclhte novos empres
timos, 

Para ·que, mensal�ente, o industria l  poss� acompanhar . e sentir .como vem ·se compor, t'ando o capital de g iro, 'que; � m .verdade e 
o próprio razão de sobre,!,'lVencla da em
prêrSo, anal isem-se as segu!nt*:s contas dos 
balancetes, p.ora uma avahaçao : 

Grupo A 
Ativo 

,Disponível e Real izável a 'Curt� 'Pr�zo. 
,Caixa + 'Bancos + '�stoqu.es + D�plica

tas a Receber + /Crédltos IOlversos. 
Grupo B 

,Passivo 
!Exigível a 'Curto IPrazo. 

Dupl icatas a ·/P,agar + Tít·u los a Pagar 
(curto prazo) + /Contas a 'P�gar _ + Ban��s 
+ ImpostolS a Pagar + Obngaçoes Sociais 
a Pagar. 

Grupo C . 
,Fundo poro Devedores DUVidosos 

Fórmula : G C) 'Capital de Giro == (Grupo A -: rupo 
- Grupo B. 

Grupo A 
Disponível 

Caixa 
Bancos 

:Exempl ific!:!ndo 

e -Real izável a Curto Prazo. 
2.00000,00 
60.0 000,.00 

Estoques (mercado-
rias, 500000,00 

Dupl icatas a ·Rece-
ber . 6.0.0000,00 1 90000.ot<).o 

Grupo 8 . 
Exigível o Curto Prazo 

Dupl icatas a 'Pagar 20.0 0.0.0,0.0 
Títulos a Pagar 5DOO.ot<).o 
·Contas a 'Pagar  5.000.0,0.0 
Bancos 2.0 00.0,00 
I mpostos o IPagar 1 90 0.0.0,00 
Obrigações Sociais 9.0 .00.0,0.0 600 .0.0.0,00 

Grupo C 
Fundo para Oevedores Duvidosos lO.o .ooo,o.o 
Aplicando-se o lfómu la :  
(Grupo IA - G rupo C)  - ' Grupo B 

Teremos : 
(1 9.0.0 .0.0.0,0.0 1 00 000,00) - 6.0.0 000,.0.0 -

1 2.0.0 .0.0.0,0.0 

Portant'o, 
Capital de Giro == ,Cr$ 1 200 ,000,0.0. 
Encontrado êste va lor, que . �orresponda 

ao capital circulante, resta :,,:enflca.r ·qual  a 
sua importância emo -têrmos ,fl n.ancelroo d�n
tro da 'emprêsa. ,Em busca d.esse valo� I�
trínseco, passaremos ao Quoclent,e de ;Llqul
dez, 'que é a relação entre o dlspC?n!vel e 
real izável a curto prazo com o eXlglvel a 
curto prazo. 

Quociente de Liquidez. == 

1 90.0 000,00 1 00 .000,00 
3 

60� OOO,.oO 

Daí deduz-se que, para cad.Q ü� 1 �0 de 
obrigações a pagar, a empr?�o. dlspoe de 
Cr$ 3,00 em valores converrSlvels. 

Diz-se que ,uma emprêlSa e �çontra-se em 
condições f,inanceiras norma iS, quando o 

Quociente de 'liquidez é de !Cr$ 2,00 para 
Cr$ ,1 .00. /No entanto deve-se levar sempre 
em c�nta o tipo de emprêsa, o ramo de 
atividade; e o política de vendas, par,a se 
adotar um critério ,real sôbre o Quoclent.e 
de Liquidez. No caso da indús.tri·a de lach
cínios, cujo produção 'é vehdlda, part� o 
vista 'e porte a ourto prazo (30 a 90 d lalS), 
poderá estar em boas condições ?e .solva�l
l idade com um Quoc,ient,e d� liquldez �n
ferior o 2.00%, ou sela, Infenor o relaçao 
2 :l .  

,Como vfmos, a direção de .u!l1a indústr}a, 
tem hoje g randes responsabl l id?des e 10-
mais poderá dispensar ��u . desCUidar-se das 
anál ises contábeis, penodlcamente. 
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XVII Congresso Internacional de Lacticinios 
SUMARIO SOBRE os PREPARATIVOS 

Por ocas lao da �erimônia de encerramen!o. ?O XY,I �ongresso Intern-acional de lactlc ln los, real izado em �openhague em 
1 -962! o Dr. H. i(, Farny, antigo Min istro e Presidente do 'Comitê Naciona l  Alemão convidou a 'Federação para 'que real izasse na Ale":,c:n�a o �WI :CC�ngr.esso lnternationa l de Lactlclnlos. IEsta primeira comunicação sôbre o Congresso, que se ir,eal izará na Aleman'ha de . 4 a 8 de julho de 1966, visa inf�rm-ar os Interessados, de uma forma gera l, s obre certos aspectos do Congresso, sobretudo �o que se refere ao programa, técn iCO, 9SSi'l� cOmO do ponto de vista de sua orgamzoçao. 

" Os meios internaci-anais de lacticínios têm expressado várias vêzes o desejo de que o C�ngresso de 1 966 !enha lugar em uma reg ra o  f!1ontanhosa, I StO é, em urna paisa-. gem dlf;r�nte dos países onde tiveram ,Iu�ar os u ltlmos congressos. IDe outra parte, e. pensamento 'que ·os congressista3 apreciaria":, conhecer os :diferentes aspectos da ag;lcu ltura e Uma Indústria ,leiteira de u m  P,!I,� montan'hoso. Por estas razões, o 'Comlte N,!clonal Alemão escolheu a cidode de �unJque c.omp locol do ICongresso. IEsta cidade esta situada sôbre os contrafortes dos Alpes, altas montan'has da Europa Centra l .  
N o  decorrer dos ú ltimos anos ·a cidade 

de Muniqu,e serviu de quadro p�ra muitos 
Congres.s,:s Intern<lcionais importantes. IPe la 
s�a poslçao d e  recepcionista, o ' IComire Na
clO[lal IA.le�ã o  esforçar-se-á no sentido de 
sah�faz�r as nOrmas dos Congressos Inter
nacionais .de  '�acticínios, esta'belecidas de 
uma man.e�ra tao .exe":,:plar, desde 1 949, pe
los. ,Coml�e.s Na�lonals . da S uéCia, Países 
BO IXOS, I ta ha, ReinO Unido e Dinamarca. 

CONSELHO DA 'DIRECAO E 
S EORETAiRIADO DO CONGRESSO 

Os prime.iros preparativos do Congresso 
fo�a m  confiados ao Comitê Nacional Ale
mao. No curso do verão de 1 963 foi cria
do um órgão ,independente que a o mes
mo tempo é uma pessoa civil, a s�ber: "XV I I  . Congresso Internacional de tacficínios de  

1 966 -:- Órgão IAgr,egado", cuja sede social está em Mun ique. ' 
Fig�r<l�, n o  Cons� lho da Direção delSsa Assoclt;Içao, as seguintes ,personal idades : 

1 .  'P,res lde.nte : Dr. H. 'Farny, Antigo Min istro e PreSidente do Comitê Nacional  Alemão. 
2. V�ce�Presidente : Sr. K. Schirmer, antigo Diretor da tacticínios. 
3. Tesour;i!o : Dr. S. Holzer, iOiretor Geral .  
4. Secr,e�ar-l O :  Sr. H. Hermann, Diretor da Ass�c!ação Alemã . de lacticínios e SecretariO Gera l  do Comitê Nacional Alemão. 

_'Para o ,Cong�essp, 
.
'0 Conselho da Direção do ,C�>ngresso Inshtulu ,um ,secretariado. Este, c�l� �nderêço -é 4, Reginfriedstr., Munich, deu , in iC IO <lO seu tr-olbalho durante <> mês de aezembro de '1 ?63 e é d irigido pel o  Dr. V. loeck, �e Mun ique, Secretário do Cong.ress?: MU lto� congressos importantes t.êm s!do 'Ia organizados em Munique pelo referI.do  senhor. iOesta maneira, o 'Comitê ' NaclonC!1 :Alemão tirou 'partido de experiências adqU iridas pe lo :Comitê Nacional Britânico que por sua vez tinha assegurado os servi� ços de um -argC!nizador de congressos, desde os preparativos do :Congresso de londres, em 1 959. 

FASE ATUAL ,DOS 
TRABALHOS _ PREPARAfóRIOS 

Os trabalhos 'Preparatórios para o congresso forPn: entravados em inícios de 1963. �ua� coml:,soes prepa�a!órias, cujas competen,�las �st�o bem defin idas, foram criadas. A Comlssao para , 'Os Relatórios e Reuniões dp C.ongresso", 5-amposta principalmente de Cientistas a lemaes na matéria l e iteira e co�pletad.a por a lgumas personal idades da pratJc;a le i teira, foi em primeiro l ugar  responsavel pel? e.stabelec;imentC? d o  programa d,!s partes tecmcas, cu 10 proleto já f-ai terminado. Entretanto, <> 'Comitê !Executivo ' da F/l tem dado sua aprovação par-a êste programa. A. tarefa futura desta comissãó compreende�a um vasto domínio ·sôbre diferen� tes publ icações ' relativas ao 'Congresso. . . Por -outro lado, fará um-a l ista �o;,sultatl�a quanto ao� trabalhos de outra comissoo preparatória, 'qu'e o Comitê Naciona l ' 

" 
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Alemão ·nomeou H'Comissão para a Organ i
zação" e que ,se compõa de eminentes co
n'heced-ares da prática l e iteira e de repre
sentantes de diferentes organizações leitei
ras. ,Esta Comissão deverá executar tarefas 
as mais diversas da organ ização do con
gresso (registro e a l-ojamento d os �ongres
sistas, excursões, 'programa socia'l e sua 

. eXlacução, programa para as senhoras e s'ua 
execução, �i lmes, questões relativas à im
prensa e ao serviço de informações. etc.). 
tstes iComitês têm c-omeçado também, no in
terior destas 'Comissões, seu trabalho para 
os preparati >,os es;>eciais .de ordem técnica 
e de organização do iC-ongresso • .  

A partir d e  1 9  d e  dezembro d e  1 963 o 
Secretariado do 'Congresso, -qu,e se encontra 
em Munique, dará tôdas as imormações 'ne
.:essárias. A partir dessa data, o Comi�ê 
Nacional Alemão, 1 37, Meckenheimer, -Al lee, 
Bonn, estará à disposição para quaisquer 
in".lJrmações. 
PROGRAMA nCNICO DO CONGRESSO 

A estrutura do programa técnico é a se
guinfe :  
Seção A:  Produção d e  leite 

Ass'Jnto A 1 :  Inlfluência da raça, criação 
e al imentação do gado sôbre o rendimen
to do l eite; secreção e produção de l eite. 

Assunto A 2: leite cru; propriedades quí
micas, físicas, microbiológicas, . higiênicas; 
.11odificações e anál ises. 

,A ssunt-a A 3 :  'I nsta lações e equip'amentos 
;Ja,'a recolhimento, res,friamento, coleta e 
�ransporte de l eite cru. 

A.ssunto ,A 4 :  leite cru :  comercial ização 
e problemas de produção, de . resfri,amanto, 
de coleta e de transporte; preço do l eite, 
pagamento pela qualidade. 
Seção B: leite para 'Consumo 

Assunto B 1 :  Problemas ,de tecnolog ia a 
propósito dos diversos ti'pos de leite de con· 
sumo (inclusive o acondicionamento). 

Assunto B 2: leites para consumo:  pro
priedades químicas, /físicas, microbio lógicas, 
hig iênicas; mod ificações e aná l ises. 

Assunto B 3: leites para consumo: comer
cial ização e problemas de fabricação e 
venda. 
Seção C: Manteiga 

Assunto IC 1 :  'Problemas de tecnol-agia a 
propósito dos diversos tipos de manteiga e 

de óleo de manteiga (inclusive o acondicio
namento). 

Assunt-a IC 2: 'Creme batido, manfteiga e 
óleo de manteiga : propriedades químicos, 
físicas, microbi-alógicas, h ig iênicos;  modifi
cações e anál·ises. 

Assunto C 3: I nstalações e equipamentos 
para fabricação e acond icionamento de 
manteiga e óleo de 'hlanteiga.  

·Assunto IC 4: Manteig<l e ó leo de mantei
ga :  comercia l ização e :problemas de fabri� 
cação e venda'. 
Seção D :  QUlai'jo 
. A<3sunto !D 1 :  P·roblemas de tecnologia a 

propósito dos d iversos tipos de quei jos, quei
jos fundidos, preparações à <base ,de queijt) 
( inclusive o a condicionamento). 

Assunto D 2 :  leite de quei jaria, queijos, 
queijos fundidos e preparações à ·base de 
quei jo:  propriedades 'químicas, físicas� mi
crobiológicas, 'h igiênicas; m odificações e 
anál ises. . 

Assunto D 3 :  - Instalações e equipamentos 
para fabricação e acondicionamento de 
queijos, quei'jos fundidos e preparações à 
base de queijo . 

Assunto !D 4 :  Queijos, queijos funGid-as e 
preparações á base de quei jo :  comerciei l ;
zação e problemas de fabricação e venda. 
Seção E:  Produtos de longa conservação e 
problemas especiais 

Assunto IE 1 :  Estudo dos mercad-as e p"o
paganda para o leite e produto� dflrivados 
do leite. 

Assunto IE 12: leite nos países quentes 
( inclusive produtos de longa conservação). 

Assunto E 3: ICremes e creme crista l iza-
do (cobert-a de açúcar). 

Assunto IE 4: :Caseína, produtos de laclose. 
Assunto IE 6: limpeza e desinfecção . .  
AssuDto E 6 :  ,Al im'entação; dietética ; pre> 

parações para bebês. 
Assunto lE 7 :  ,Conservas de l eite. (leite em 

pó condensa'do, etc.) . Assunto ,E 8: ,lJaites !fermentados; bebida! 
lácteas. 

Assunto E 9: Agua e águas residuais. 
A ,idéia ' sôbre esta forma de programo 

é 'Cjue certos assuntos não devem ser trata
dos de uma maneira distinta por represen
tantes de a lgumas discipl inas sômente, co
mo o caso então presente, mos sobretudo 
para' os representantes de ,todos os domínios 
da prática e da técnica l eiteira, que estão 
inraressados nos assuntos em questão. E 
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assim como procurar real izar uma coopera
ção de tôdas as discipl inas nas quatro se
ções, a saber: 
Seção A - 'Produção de -Leite 
Seção :B - -Leite de <Consumo 
Seção C - Mantei'ga 
Seção O - Queijo 

Ao se estabelecer o programo técnico do 
Congresso, foi pedido como base de traba
lho  ·as diretrizes da IRlt, feitos oralmente e 
por iescrito sob ,formo de documentos dp Co
mitê Executivo. ,Por outro l a'do, o Comitê 
Nacional Alemão consultou um número 
considerável de personal idades competen
tes, que :participara m ' de precedentes con
g-ressos leiteiros, solicitando o genti leza de 
fazer conhecer suas experiências e suas 
idéias . .os recepcionistas ·a l emães estima
ram ser nlecessário tomar em considera cão 
os opin iões e os mais importantes conceitos 
e introduzir quaisquer inovações fundamen
tais no programo té'cnico, paro satisfazer 
aos désideratum, dos quais nós fa laremos 
'melhor e que foram expressados nos meios 
i nternacionais e ,nacionais. 

As seguintes inovações foram introduzi
das : 
- Os assuntos de cada 'uma dos seções se

rão estudados inteiramente, isto ê, os ma
térias importantes técnicos, científicos, de 
engenharia e econômicos, :beneficiarão tô
dos de uma forma justo no quadro dos 
seções A, B, C e D. >O mesmo procedi
mento se apl icará aos assuntos do Se
ção B. 

- O teor de volumes do <Congresso deverá 
ser igualmente completo e abrangerá to
dos os problemas. >A d isposição sistemá
tica dos 'Volumes do ICongresso fará com 
que -éstes possam ser uti l izados como 
obras de -referência tendo assim um valor  
permanente. 

A fim dle dor conto tonto quanto possível 
dos desejos frequentemente expressos em 
,favor de longas discussões abertos à tôdas 
idéias, um lugar suficiente será preparado 
para estas dicussões. 

REUNiõES DE AUTORE,S 

o principio do que se chamava antes por 
Hreuniões 'de colegas" e que a gora denomi
se H'reunião de autoresU está aprovad o  <e 
esforçar-se-á no sentido de assegurar o 
sucesso desta sessão. ICads um tem por fim 
reunir um pequeno grupo de espec,ial istas, 
o ·fim  de lhes dar a ocasião de melhor se 

conhecer. A participação às reuniões dos 
,autores 'será reservada exclusivamente -às 
pessoas que tenham enviado os rela,tórios 
poro o :Congresso e àqueles Ique tenham 
uma função oficia l  no Congresso. Esforçar
se-á ·no  sentido de cria r  um'a atmosfera 
"extenso". Os vários congressistas serão 
oficia lmente apresentados. As reun iões dos 
autores foram fixados poro o tarde do 
primeiro dia do Congresso, o f im de per
m itir contatos imediatos. 

RELATÓRIOS PARA O CONGRESSO 

A possibil idade de apresentar o progra
ma da sessão técnico d os relatórios, que 
a pareoeria nos volumes do  congresso an
tes disso, foz porte da tradição do Congres
so ·Internacional de Lacticínios. 'Estas ex
posições deverão fazer um resumo do ,nível 
a tual ·de conhecimentos nos domínios men
cionados; no  programa técnico do con
gresso. 

Porque a Direção do Congresso solicita o 
envio de tais explicações para os assuntos 

das Seções A, B, C, .0 e E 

Os deta thes relativos aos rel atór,ios po
ro o Congresso figurarão em um caderno 
especial, que será expedido durante o ve
rão de 1 964. 

LlNGUAS OFICIAIS 00 CON GRESSO 

As l ínguas oficiais do Congresso para os 
relatórios e os seções são:  ing lês, francês e 
a lemão. No decorrer dos sessões dos Se
ções, a tradução s imultâneo será feita nes
tas três l ínguas. 

SESSõES OE SEÇÕES 

No intenção de dar o todos os intere5sa
dos o possíbi l idade de participar de tôdas 
os sessões e de tôdas os discussões. Por 
esta razão, quatro matinées durante o se
mana do Congresso serão reservados às se
ções A, B, C e .o, e de cada vez, somente 
assuntos de uma das seções mencionados 
serão trotados em uma matinée. 

Durante três tardes do semana do  Con
gresso terão 'I ugar sessões do 'Seção E. No 
curso de cada destas tardes ,um assunto d i
ferente será trotado nos três sessões 'Pa-
rolelas. ,Ao in ic iar os sessões de 'uma Se
ção, 'será apresentado um .relatório introdu
tivo, 'que não será uma exposição geral sô� 
bre os assuntos apresentados paro o Con-
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g reGso. Deverá sobretudo dar um resumo do 
nível atual dos conhecimentos n?s campos 
em questão e indicar as tendênCias futuras. 

Exposicões Internacionais de Material de • 
Ldcticlnios 

De 3 a 10 de' ju lho de 1 966, a :"Deutsc�:e 
Landwirlscha.ftsg esel lsohaft �DIG) . (S?CI�" 
dade Alemã de Agricu,ltura) organ izara so
bre , o terreno da feira em Mu� ique uma 
Exposição Internacional de Matenal  de Lac
ticínios. 

Para todos os informes, endereçar-se . â , 
Oel.l�sche Landwirtschaftsgesellschaft, , 16, 

Zimmerweg (OIG-Haus), 6) Frankfurt/M. 
(Francfort-s�r-Ie-Main) Té!. 72 30 47 e 72 31 86. 

EXCURSÕES 

Duranle a semana do Congresso, aIS ex
cursões serão organizadas para O! arre�o
res de Munique (excursões curtas). �Elas te� 
por final idade visit.as de explora�oes agn
colas, de eGtabeleclmenlos de ensino e ou
Iros. Imediatamente após o Congresso, se-

rão organizadas excursõ.es .de v�nos ��as, 
que conduzirá os :excurs lonlstas as  �eg lOeG 
a lemãs interessantes do ponto de vista tu
rístico �. do ponto de vista l eiteiro. Um pr�
grama detalhado das excursões será publi
cado posteriormente. 

PROGRAMA PROVISÓRIO 

Um programa provisório p�r9 ? XVII Con
gresso In ternaciona l ge Lactlc l n loS, c;,onten
do as indicações mais det� lh�d�s sobre o 
emprêgo do tempo, será d lstnbuld? no. v_e
rão 1 965. Os formulári os para a Inscnçao 
ao ·Congr.esso e para reserva de 'quartos em 
hotéis Sierão anexados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Comitê N'acicinal ,A.,lemão esf.orça�-se-á 
no sentido de dar uma grande diversidade 
ao programa das atividades anexaG, que 
será repetido de maneira deta lhada nos ca-
.:I ernos eGpeciais. . _ . . 

('Comunicação da Assoclaçao B�as.i 1elra de 
Lacticinistas, 'Fi l iada da Federaçao Int�rna
Cional de Lacticínios.) 

" 
l!!I • • •  Ia • •  lU '.' III ,a'ia,la. iill:: .. a .. Su.!1.uDI18JIIi!,la 11I;:ElI.I2I',II·'I:I:,g '1':&1''''' 11' 

• • •  8:' •. ill:'.:'I1, • ISIl.l,." •. '.ll.".r:.ull .. D. Il�. ti g,:a • h • • ! 
; IRMÃOS CAVALCANTI & elA i I ! 
jj ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E li 
I IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS I 
; RUA DAS FLORENTINAS, 229 - RECIFE -PERNA1ffiUCO i ! END. TEL. mCACIA � li ", " 'I 1I ID"El I1 ,ElI�'a.la.ra·:D ,D 1I',g :A B IJ C ., .a &lI :I  li' g n a: 11 �.�, !":�:�. r:;':: ::;::;': ':':': : : ::�::;:::�" �'�':';'" .. . .. . ... .. .. . ... .  " 1 , i.:
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i F A B R I C A Ç Ã O D I N A M A R Q U � S A  � 
� A' venda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria � 
� e em todas as casas do ramo ! 
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lJedr() t=rederi(:() 
Uma vida dedicada aos lacticínios 

Com especiol fovor dos responsáveis pe
las edições desta já -querida e apr·eciada 
Revista ·do -IlGT, iguer-o ocupar um espaço 
desta, para agraciar merecidamente, a um 
homem simples, .que vive ,recolhido em sua 
peculiar modéstia; mas que dedicou e de
dica tôdas as horas de sua vida aos Lac
ticínios. 

�eu nome: P,EDRO F�6DERKO ROOS,. 
contando atualmente 58 anos de idade, 
sendo 28 .anos. dedicados exclusivamente ao 
s·erviço do .pr·ogres-so das indústrias lácteaG 
do ,Rio Grande do Sul. Para conhecermos 
melhor sua existência deélicada à indústria' 
lacticinista, vejamos um pouco de Gua lon
ga e trabalhosa missão,. hoje recompenGa
do p�r seus próprios méritos com o cargo 
de Diretor, que ocupa. com distinção, de 
uma. grande indústria ·que é a lacticínios e 
Cereais S/A. - "l!A!QESA". 

"Seu Pedrin'ho," assim chamado por todos, 
começou sua luta em prol do desenvolvi
mento dos lácticínios no sul do país no ano 
d� 1 936, p�ecisamente em Forquetinha, dis
tnto de Laleado, que di-sta 20 km da sede. 
I niciou apenas com um pequeno pôsto de 
desnatamento, .pois comercializava apenas 
com ca-seína, a qual era vendida, naquela 
época, ao preço de 'Cri) 3,00 o kg. 

Em meados de 1 942i transformava sua 
pequena indústria de caseína em uma pe.
quena ·fábrica de manteiga, constituindo 
aGsim a firma Sociedade de tacticínios Al
to Taquary LI�a. A partir desta época, co
meçou a sentir um amor cada vez maior 
a esta carreira -que abraçava, -e já em fins 
de 1 943 transferia-se para Lajeada, onde 
a partir daí, deu início para a concretiza� 
ção de seu sonho, ou seja, a constituicão de 

.uma indústria dentro dos padrões q ' ue êle 
imaginava. 

�uitas dificuldades passou ' por êGtes pri
meiros anos de trabalho na indú-stria de lac
ticínios, .pois no Rio Grande do Sul como 
é do .conhecimento de todos, .agora ' é que 
estamos · tendo um maior incremento no se
tor lacticinista. O meio de transporte utili
zado naquela -época, era feito por meio de 

. carro·ças . .  e-:-Jombq de .. animais, o que tra
zia· grandes transtornos ao seu trabalho 
pois quase 'que geralmente, a matéria pri� 
ma (creme) chegava à tardinha. Esperava a ·  

c:hegada do gêlo (que vinha por ônibus) 
então. sim, .fabricava sua manteiga durante 
a nO/te. 

Reuninda sua grande ·fôrca de vontade 
com seu trabalho e dedicaçao, JiSeu :Pedri� ' 
nho" pas'sava obstáculo por obstáculo, dei� 
xando p,ara tr?z tôdas as di.ficuldages que 
lhe surgiam. lEIS que no ano de 1 947 a So
ciedade de lacticíniaG Alto Taquary ltda.� 
tran-sformava-se em Sociedade. de lacticí
nios e Cereais LIda. 

Já a partir desta .data,· iniciava-se nOVGl 
era da indústria que êle fundara. Apare
ciam, p.ara a curiosidade da .população, um 
Pasteunzador, uma :Batedeira e um Matura
dor. ,Com esta nova fa,se de sua indústria 
surgiu a Manteiga que levava o nome d� 
"·Maravilha", a _,qual já desaparecida do 
mercado consumidor, ' ainda_ p.ermanece ·na 
lembrança de ·todos que ácompanharam .0 
início do,s lacticínios no -Rio Grande do Sul. 

Mesmo a·ssim as dificuldades não cessa
ram, pois houve nesta época uma paralisa
ção quase que total de producão de creme 
foi quando Sr. 'Pedro idealizou ' fornecer des� 
natadeira-s para os pequenos produtores, os 
quais retiravam a gordura do leite e a for
neciam à fábrica, aproveitando o I·eite de..:;
natado para a alimentação de animais. 

Também êstes .problemas ·juntados a tan
tos outros, não -fizeram 'que "Seu Pedro" 
deixasse de lado seu entusiasmo todo pe
culiar de progredir. 

Pois em 1 958, já iniciava a compra de lei
te "in natura", partindo daí a primeira fa
bricação de queijo (que por-- sinal trouxe 
grandes dificuldades pela falta de mão-de
obra especializada). Iniciou-f5e, tarnbém, a 
part.ir dêst-e ano,-a distribuição de leite pas: 
teunzado e engarrafo,9P .para a cidade, fa
zendo com que Lajeado fôsse a primeira 
cidade do interior do 'Estado, beneficiada 
com êste notável tratamento do leite. Com 
estas grandes iniciativas, bratava o grande 
desenvolvimento da indústria de lacticínias 
nesta região do �rasil. 

Seu trabalho, juntamenJe com outrOG Di
retores, aí está hoj? p<icon1gensaqo. Recom� 
pensado com a "olAICESA" a maior iridús
tria de lacticínios do Rio ' Grande do Sul , 
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edificada na mais rica região do Bra-sil, ou 
seja, a 'Região Alto Taquari. .. 

Sua missão, segu·ndo suas próprias pa
lavras, ainda não e'stá terminada. e o que 
atelStamos, pois estamos assi-stindo mais 
uma etapa de expansão da " IJA:CESA", 
abrindo novos 'horizontes e elevando cada 
vez mais o progresso da indústria lactici
n:'sta gaúcha. Aos poucos a região acimó 
citada, vai 'se tornando uma das grandes 
bacias leiteiras do país aumentando com is
to a eco·nomia e o nível Gocial desta exten
sa "região' sulista. 

Apesar de todo o esfôrço dispendido por 
êste grande industrial de lacticínios, êle per
manece sempre em contacto direto com .as 
ocupações dentro de sua indústria. 'Seu ca
ráter, lSua personalidade, inqu-ebrantável 
já o tornaram ·um amigo de todos que o 
servem, e amigo de todos os lacticinistas 
que o conhecem. 

(Conclusão da pág. 1 5) 

de V.inny Jordan sempr-e deu-nos imenso 
prazer. ,Com os representantes da Nestlé 
relembramos os bons tempos 'quando Bal
larin comparecia, com seu saber e sua sim
patia. 

1 2) Especialmente deixamos para destacar 
duas grandes fábricas de leites desidrata
dos : Companhia Mineira de Alimentação 
e Produtos de Lacticínios do Brasil ('COMA 
e PRODULA!C), respectivamente de Vargi
nha e Haperuna, que enviaram seus repre
sentantes nas peGSoas de ex-alunos do Ins
tituto. O Técnico Jardas da "Cos1a Silva, do 
leite Glória, como é tão conhecida a fábri
ca de Itaperun:ó, a nosso convite, pronunciou 
uma palestra sôbre assunto de sua especia
lidade. 

1 3) Pelo seu interêsse, pela sua conGtân
cia no comparecimento a todos os traba
lhos, pelo seu moda- elegante e simpático . de tratar, foi figura de destaque o Sr. José 
Eufrásio de Toledo Filho, representante da 
Associacão de Ilndústria e IComércio do Es
tado dé São Paulo. 

1 4) A nota foi dada pela Werco LIda., 
da qual é gerente, em Belo Horiz-onte, um 
dOG melhores alunos que ·já passaram pelo 
I l:CT, o hoje Técnico em Lacticínios Ade
mar Vouguinha. O churrasco " dê enc-erra
menta da XYf!. Semana do 'Lacticinista foj 

" algo que merece registro especial: Agrade
cimentos a êle e ao Sérgio ,Martins. 

Dedica uma grande e e'special simpatia 
" ao Instituto de lacticínios "Cândido Tostes" 
amigo e admirador dos Senhores 'Professô: 
res ·que por a·qui passaram, e Gom êl-e man
tiveram contactos, e sempre pronto em 're
ceber alunos qu-e aqui estagiâm em épocas 
de f érias e-scolares. 

Eis assim, em um ápanhado geral, tôda 
alma, tôda dedicação de um ,homem que 
trabalha para O desenvolvimento da indús
tria bra-sileira "de lacticínios. 

. Também para 0 9R. P8DRO FR!8DERI'CO 
ROOS, _poderemolS . -usar nesta reportagem 
uma perquena -grande frase proferida por 
Otto Frensel a um grande lacticinist-a: "Em 
5uas veias, já' não corre maios sangue, mas 
sim leite"� 

Paulo Juarez Enger 
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Portanto, grau 1.0 para o Instituto de Lac
ticínios " Cândido Tostes", como diria certo 
cronista social! 

. ,  I 
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Que sabe v01:ê de queijos? d.os países l imítrofes :. o s  do H olanda, inclu_ 
s l:,e o que, centenàriamente, chamados · no 
RIO . de  "quei jo do  Reino", porque foi intro
duzido pelo Regente Dom ' João e sua co-

Guilherme Figueiredo mitiva ; os da Alsácia, os da Alemanha, os 
belgas, os dinamarqueseG enlatados ,e até 

PAiRIS - Não GOU técnico em quei jos e o baboso e competente Serra da Estrêla 
não saberia revelar, assim numa crônica, de  Portugal,  antepassado dos nossos mo� 
os mistérios ·que os envolvem. Técnicos e m  destos re'quei jões. 
quei jos já os temos no Brasi l , e eu mesmo Não sei se a casa da Rue Amo,terdam 
certa vez conheci um, para espanto 'meu e acres�enta, à sua coleção, o I}OSSO quei jo 
de  tode's. IEstávamos em ca" a, em suave de iMlnas que, ,quando bem ,feito, não en-
bebericação e música, quando surgiu meu vergonha a 'Pátria ;  o.� o Prato, parente po-
amigo Sacha iMitikoff, bú lgaro e músico, bre de todos os 'queijos. O Prato o Minas 
acompanhado de uma patrícia, que já dava os 'Requei'jões são, cada vez mais, na me� 
sinais de fa lar português, e que desejava sa braGi le ira, quei jos poro rimar com com-
ver-me, porque eu lá andara pelo Bulgária, potas e goiabadas, o 'que um francês ja-
adorava sua gente e suo paisagem. mai�. admiti ria ao mais piegas dos. seus 

Apresentei a búlgaro ao redor e d isse queIJos. 
aos brcGi le iros : ' Porque o quei jo - e aqui doutrino paro 

_ Adivinhem o profissão desta senhora. quem .não sobe, !'l me perdoe 'quem o sa-
Poro espanto meu, Raquel Moacir, o de  be  - e na França uma razão para o pro-

perf.eitíssima inte l ig'êncid, fa lou : longamento do vinho, como o vinho é uma 
_ Ela é bacteriologista. :,azão para o renovação do  queijo. Um 
O pasmo ' foi geral .  plateau de  fromages", quase oferece à 

_ ,Como é que você sobe? - indaguei. m�sa após aG entrados (ou mesmo substi-
__ Uma mulher búlgaro ' no Brasil, se não tumdo todos os demais pratos) é uma es-

é d ip lomata é ,bacteriologista. tranha paisag,em lunar, feita de promon-
De foto, a encantadora 'búlgaro era téc- tórios redondos, quadrados, oblongos ama-

nica de não sei 'que indúGtria de lacticí- rei os, sa lpicados de sementes e de ' ervaG 
nios, encarregado de melhorar os nossos estatelando olhos vazios, estendendo planí� 
queijos e coalhados. Lembro-me que me cies de polvi lhada brancura. Ao ser ofere-
deu uma aula de fermentos, de paladares, c ido, convém que o conviva não se mos tre 
de s,egredos de leites. i.nocente na matéria : saiba pelo menos qual  

A esta pouco ciência acrescentei o eG tudo e o Camembert, o rei dos queijos, o Ro-
de um mapa de queijos, que se  pode en- quefort, o Brie, o Port Salut, 003 Chevres, o 
contror em qualquer porte do França, e on- Pont 1 "Eveque, o ,esquadri lha de  quei jos ar-
de se d istribuem, da Mancho ao Med iter- modo em restaurantes como Lo Bucherie ou 
râneo e dos Juros aos Pirineus, os rique- o Trois 'Marroniers. E saiba que, "Ie froma-
zas, ,formatos, ,.abores de mais de trezentas ge mettant en valeur tous l es vins", como 
,espécies de 'queijos franceses. A estas, uma d izia 'Cournonsky, o Príncipe dos Gastrôno-
Maison des Fromages, do 'Rue Amsterdam, mos, é necessário apelar para novas gor-
em Paris (número, 41 para quem desejar rafc,. poro descobrir o mistério dos queijos.  
exatidões turísticos), adiciono os queijos (Transcrito de "0 Jorna l ", 1 6-8-64) 

FALECEU ASSIS RIBEIRO 

----------.--------------�----� 
Cem a morte de Assis Ribeiro, ocorrida ontem, em São 

Paulo, perde o Brasil lacticinista o seu grande campeão. 
A. notícia dolorosa nos foi transmitida de Varginha, on

de rema grande consternação no seio da família lacticinista 
e da Academia Varginhense de letras. 

No calendário da saudade, o 1 .0 de setembro marcará 
um dia de saudosa memória, lembrando o grande amigo 
do Instituto de lacticínios "Cândido Tostes", desaparecído' 
quando su.a brilhante inteligência estava no apogeu. 

A ReVIsta do Instituto de lacticínios "Cândido Tostes" 
perde '? seu mais antigo e mais constante colaborador. 

_0 mfausto acontecimento trouxe grande pesar aos co
raçoes de professôres e funcionários do IlCT onde era 
grandemente estimado. 

' 

Nossas condolências à sua família. 

' I ' 
i i 
I '  ) ;  

I :  
, ' , , 
i 
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� I(INGMA & elA � 
� FABRICANTES DO SUPERIOR COAL�O FRISIA � 
i E m  l í q u i d o  e e m  p ó  

. ',� 

� (Marca Registrada) � 
� 

único premiado com 10 medalhas de ouro ! 
� MANTIQUEIRA -: - E. F. C. B. _ . _  

' .  � 

•'.�.�,;.. FÁBRICA E ESCRITÓRIO, 

• MINAS GERAIS � 
. MANTIQUEmA _ E. F. C; 

·
B. 

RI� DE JANEmO � 

� MINAS GERAIS 
CaIxa Postal, 342 � 

Z � 
"�'; Correspondência: Cai�:�!��, �191 .;:� 
'" 

Caixa Postal, 26 '. 

.: SANTOS DUMONT 
� 

ti l\JJNAS GERAIS . 
PELOTAS - R. G. do Sul � 

. ,  À d _ 

Caixa Postal 191 � 

..•• �'.;. 
ven a em toda parte. Peçam amost . . 

' .:.� 
. ' . 

ras gratIs aos representantes . 

.. 
ou diretamente aos fabricantes. 

� 

·,t.: Criadores de bovinos da raça holandêsa. .�.� Vendemos ótimos animais puros de 

� I)cdigree, puros por cruza etc. 
� 

;:":,::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::�::'::::-:::�:� 
i P R O D U T O S  u M A G N U S u  

; 

� PARA LACTlCrNIOS 
� 

; Detergentes e produtos de limpeza 
; 

� Pasteurizadores 
geral para : � 

; Tanques d� estocagem � 
� Latões, ' � 

; Lavagem de garrafas � 
� N ' 

Equipamentos em 'geral 
� 

� a l inha de produtos MAGNUS . I 
. � 

; destinados a :  I 
se InC �em a inda os � 

; Tratamento de sa lmoura 
;, 

� Águas de  Ca ldeiras ' � 

! �ditivos ao óleo c�mbustível � 
� 

Aguas de refrigeração, etc. I ;, 
� 

�. 

; METO DOS . E APLICAÇÕES COM O RIENTACÃO � 
; 

E ASSISTtNCIA Tf:GNICA CONTfNUA ' � 
� 

� 

; FÁBR'I �A PRC?DUliOS LA'\lrEX RA'RA INrDOSToR'IAS S A : 
� MatriZ: Av. R IO >Branco 1 38 - 5° a d T I f 

. . • 

� IRia de J . '  n rI - e e one 32-8100 � 
� Fi l iais 'e A t 

anelro - B. � 
1.:,.::.:,.:,.::.::.::.::.::.::.:.:.::.::.:.:.::.::.::.::.:::.�,.::,.;:::,.;:::;�.::::�s: .. :::a:::s:.::�:: . . ::.a�:" .::.::.:.:
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Se V.  S. precisa de  impressos, tais como : 

Livros, . 

JOl�nais, 

Revistas, 

Clichês, 

Convites de Casainento e Formatura, 

Santinhos dE? Primeira Comunhão, 

Serviços de Encadernação, 

Em suma, qualquer trabalho 

ONDE É IMPRESSA ESTA REVISTA 

tipográfico . 

TÉCNICA ! RAPIDEZ ! EFICIÊNCIA ! PERFEIÇÃO 

Rua Halfeld, 1 179 - Caixa postal 73 - JUIZ DE FORA 

. �  ==�==
_=�==== Visite a Tipografia LAR CATÓLICO ! 

iill 11 111 111 111 111 1 1111 111111 1111111 1111 1111111 111111 111111111 111111 1 11111111111111111
11111111111111 11111111 1111111111111111111 111111111 1111111111111111111111111111111111111111 

I n � ú s t r i  a s  8 e u n i  � a s f a � u n � e s H e t t  o S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de folha de 'flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

BUlI Francisco Valadares, 1 08 - Telefones, 1790 e 1147  - Caixa Poslal, 1 5  

End. Teleg. "IRFAN" - Juiz d e  Fora - E Minas 

fÁBRICA DE GÊlO E MANTEIGA 
IJU IRAPURÚIJ 

\ . 

Fu rtado' & Cia .  
Avenida Dr. José Neves, 1 98 - Telefone, 1 5  

Enderêço telegráfico - "UIRAPURO" 
RIO POMBA - E. F. L. - Minas Gerais 

I 

I '  : 
l i  , 
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Para as . grandes Ind6strias' 
- COALHO El\I Pó -

Marca AZUL (forte) 
Marca VERMELHO (�xtra forte) 

E USO CASEIRO 
. 

Coalho em pastilhas 
D (concentrado) 

"K" (extra concentrado) 
'l'ambém LíQUIDO 

em VIDROS de 850 C. C. 

Cia. Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

� � � 
Rio de Janeiro - S. Paulo - Belo H"ri. � � 

: . zonte Pôrto Alegre � Juiz de
' 
Fora - � 

: Curitiba - Pelotas - Uberlândia - .  Ri- � 
" beirüo Prêto - Ponta Grossa. � � � � 
\., •. ••..•• ' ,  •• ,.: ,.' ,.: :.;,.:;.; :.;;.; :�,;.:;.; .• ;;.;;.;".; ;.;;.:;.;;.;;.:;.;;.;;.:;+;;.,;.:;.;, :.,':.:":.,":.:":.::.:":.;": •. '.:,.: • • •  D," • • • • • • • • •• • " • J-
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L A V A G E M D E  G A R R A F A S  

1 963-1 973 - ENTHONE GLASS CLEANER 

Dez anos à frente - é muita coisa na corrida científica ap l ica
da para novos ou para melhores produtos ! 

Porém, a famosa firma ENTHONE INC, de  New Haven, Conn. 
a lcançou exatamente isso : o nôvo produto ENTHONE GLASS CLEA
NER para a l impeza de garrafas (e vasi l hames) de leite representa 
dez anos de avançõ técnico. " 

A WERCO no Rio fabrica os produtos ENTHONE, há muitos 
anos no Brasil . . .  tem orgu l ho em fabricá-los. 

Escreva-nos sol icitando o boletim técnico nQ 720-320, ou a VI
sita de um representante com a mostras, sem compromisso. 

COMERCIAL E INDUSTRIAL WERCO LTDA. 
No Rio:  Rua General Gurjão, 326 
Em São Pau lo :  Rua Cel .  Bento Pires, 61 /63 
Em Pôrto Alegre: Rua 1 8 , de  Novembrot 71 9 
Em Belo Horizonte : Rua Ipiranga, 80 

1JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJIlllJlmllJIIJIIIIIIIIII\IllllI\II\IllJIIIIIJI1JI!IJIIIlI\IIJIIIlJIIJIIIIIIIIIlIIIIIIIIl 

A TRITURADO R DE MAR
TElOS OSCILANTES 

PRODUÇÃO em Kg/horo: 
Milho cl polho e sabugo 1 .800 
Mjlho em grõo. . . . . . . . .  2.400 
fORÇA NECESSARIA 3 o 4 HPE 
R. P. M . . . . . . . . . . . . . . .  1.800 

B DEBULHADOR 
D E  MILHO 

Ventila e Classifica 

c DESFIBRADEIRA 
Para Cana e 
Forragens Verdes 

PgDDUÇÃO . . . . : . .. 600 Kg/horo P�ODUÇÃO :1.200 0 3.200 Kg/horo 
FORCA IIfCESSARIA • • •  • • •  6 HP fORÇA NECESSÁRIA • .  3 o 7 HP 
R.P.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380 R.P.M . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .800 

D DESTRITU 
Desintegra e Mistura 

PRODUÇÃO em Kg/hóro: 
Cano . . . . · . . . . . • . . . . . 2.500 
Raizes e Tubérculos • • • •  1 .800 
Milho • •  • . .  . .  . .  • 1 50 a 800 
FÔRÇA NECESSÁRIA 7.5 o 10 HP 

--
DEPARTAMENTO AGRíCOLA 

Rio: Campo de S. Cristóvão, 290 Emprêsa 1 00 % nacional, hã mais 
de meio século a serviço do pais. 

ÊSCRITÓRIO. DE VENDAS ' EM JUIZ . DE FORA: Rua Halfeld,' 603 - 3.á a.' 'sala 301 
- . . 
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METALÚRGICA BARRA DO PIRAI LTDA. 

FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 116 

Enderêço telegráfico : "METALÚRGICA" 

BARRA DO PIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRf: 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇãO, 

ESTOCAGEM, 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 estanhado; .Tanques .de 

'aço �inoxid'ãvel, Tanques duplos para queijo em aço inoxidável. D epósitos pa
ra creme, Depósitos para �anteiga, Fôrmas para queijo s  tip'O mineiro e pra
to, Liras, Res.friadores, pasfeúrizadores ; Reformas d e ' vasilhame em geral . ' 

: 
, - ' �-� 
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