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Leite' Condensado: composição, tecno
logia e valor nutritivo 

Dr. F. A. Rogiék 
Médico·Veterinário· 
DPA - São flaulo 

Leite condensado é leite· de vaca, con· 
centrado a dois quintos do volume, açu· 
carado e enlatado. De cOt;lservação fácil, 
por muitos anos, fàcilmente se reconstitui 
em leite pronto para ser tomado: basta 
abrir a lata, .  adicionar a quantidade ade
quada de água e verter para o copo. Tem
se um leite, semelhante ao seu congênere 
"in natura", porém, já adocicado. 

dades inglesas e norte.·americanas. Depois, 
instalou-se na Suíça, uma fábrica sob a 
direção de Page, a qual, montada em Cham 
(Lago Zug), teve próspero desenvolvimen· 
to. Mais tarde foram insta ladas outras nos 
Estados Un idos. No Brasil, a fabricação de 
leite condensado começou a ser feita em 
Araras, S.P., em 1928. 

De acôrdo com o "Anuário Estatístico do 
Brasi l",  de 1961, são os seguintes os dados 
relativos à produção e ao valor do le ite 
condensado no País. 

Anos 

1958 
1959 
1960 

Toneladas 

19 010 
17 939 
18 523 

Cr$ 1.000 

663 564 
806 640 

1 295 333 
PADRõES REGULAMENTARES DO. 

LEITE CONDENSADO: 

Existem diversos padrões regulamentares 
de leite condensado. Segundo as leis norte
americanas, o leite condensado Integral 
não deve conter menos de 8,5% de gordura 
e não menos de 28% de extrato sêco to
tal do leitej os inglêses têm padrões mais 
a ltos: 9 e 31 respectivamente. Seg undo o 
R I ISPOA, art. 658-3, o extrato sêco total 
do leite, deve ser no mínimo 28%j a adição 
de açúcar não deve ultrapassar 45%. Os O RI ISPOA, Regulamento de Inspeção In- padrões americanos e inglêses não fazem dustrial e Sanitária de Produtos de Origem referências ao . açúcar, mas recomendam Animal, adotado em todo o território bra· que a adição deve estar entre 40 a 45% si leiro, define leite condensado' (chamado da composic.ão final  do produto. também leite condensado acucarado ou leite 

condensado com açúcar) como o "produto Os leites condensados existentes no mero 
resultante da desidratação em cond icões cado brasi leiro têm concentração mais ou 
próprias, do leite adicionado de açúcár". menos aproximada dêsses P?d.rões. Segun-

. do a rotulager:n de uns, drlu lOdo-se u ma 
A fabricação de leite condensado é 'ãe--�arte de leite condensado para 2,25 partes 

origem . relativamente recente. Nós fins do ele água, tem-se um leite integral adocica· 
sécuto XVI I I  e no comêço do XIX, os in- do. Outros fabricantes recomendam uma 
gleses, suíços e franceses pensaram na pos- parte de leite para 2,5 de água. Entre os 
s ibi l idade de conservar o le ite, concenfran- leites inglês e americano, o primeiro é mais 
do·o. Era o início da indústria racional do concentrado:  o fator de condensação é de 
leite condensado. Todavia, se nos reportar- 2,52. Para o leite americano o fator. é 2,27 j 
mos às viagens de Marco Polo, já encon- os leites brasileiros, segundo o regulamen· 
traremos notícias de leite concentrado, nos to em vigor, estão mais ou  menos de acôr · 
albores do século  X I I I .  Em 1856, Borden, do com o padrão americano : 28% de ex
considerado o "pai . do le ite condensado" trato sêco total do leite, não havendo re· 
estudou a produção racional dêsse lacticí- ferênció ao teor de gordura. Como os lei-. nio, conseguindo uma patente das autori- tes condensados têm 40, a 45% de açúcar, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 4 MAIO-JUNHO DE 1 963 Ex-Felctiano 

segundo as diversas recomendações dos re
gulamentos mundiais, é claro que a p<;>r
centagem de água é menor que a do leite 
evaporado. t: por esta razão que, embora 
pràticamente com o. mesmo fator de c,!n
densacão que o leite evaporado, o leite 
condensado deve ser d i lu ído em maior 
quantidade de água. 

Porfanto, de maneira simples : um l itro 
de leite evaporado deve ser adicionado a 
um litro ou pouco mais de água; um litro 
de leite condensado deve ser adicionado 
a 2,5 l itros ou pouco menos de água. Em 
ambos os casos, obtém-se um leite pronto 
para ser tomado, sem açúcar no primeiro 
CQSO. 

COMPOSiÇÃO DO LEITE CONDENSADO 

A composicão centesimal do leite con
densado açuc'arado varia segundo os regu
lamentos. No entanto, essa variação, não 
deve sair de certos l imites, porque poderão 
aparecer defeitos no produto já elaborado. 

De acôrdo com as exigências americanas 
e ing lesas o leite .tem a seguinte compo
sição: 

,pADRÃO 
Componentes Americano I nglês 

Agua 28,0 26,0 
Gordura 8,5 9,0 
Proteína 7,5 8,3 
Lactose 10,5 l2,0 
Cinzas 1,5 1,7 
Acúcar 43,7 42,6 
O�tros 0,3 0,4 

A composição do leite condensado. �r:a
s i leiro não é fixada nas normas ofiCia iS; 
só'mente há, referência ao extrato sêco to
tal, 28% no mínimo e 45% de açúcar no 
máximo. 

TECNOLOGIA DO LEITE CONDENSADO 

Tal como no caso de leite evaporado, a 
composição do leite condensado açucarado 
varia segundo a concentração a que é sub
metido o leite original. 'Como o produto 
já elaborado e pôsto no comércio deve 
satisfazer os padrões regulamentares em 
vigor, não resta dúvida que passo impor
tante na fabricacão do leite condensado é 
a padronizacão ' do leite fresco" antes de 
ser levado áo condensador. Supondo um 
leite fresco com J 2,3% de sálidos totais, a 
relação de concentração será : 31/12,3 = 

2,52 para os padrões inglêses e 28/12,? = 

2,27 para os padrões americanos. 

O R I ISPOA, fixando as faces da fabrica
cão do leite condensado, mostra na sua 
simpl icidade os diversos passos da elabo
ração dêsse lacticínio :  seleção do leite, pa
dronizacão do teor de gordura e sólidos to
tais, pr'é-aquecimento, adição de xarope 
(solução de sacarose ou gl icoseL condensa
ção, refrigeração e enlatamento. 

A selecão do leite se faz de acôrdo com 
as técnicas comuns recomendadas pelo Re
gu lamento; a filtração, geralmente por fi l
tro de pressão, centrífugo ou ambos; a pa
dronizacão dos teores de gordura e de 
sólidos 'totais, segundo os padrões finais 
do leite condensado é o leite fresco padro
nizado, Para os padrões britânicos, a re
lacão gordura-extrato sêco desengordura
dó é igual a 1 :2,44 feito o cálculo como no 
caso do leite evaporado. A relação gor
dura extrato-sê co desengordurado, nos pa
drões americanos é: 8,5 / (28-8,5 ) ou 8,5 I 
19,5 1 :2,29. Portanto, para um leite se
gundo os padrões , americanos, é preciso 
padronizar o leite fresco para 12,30% de 
extreito sêco total e 3,73% para a gordura. 
A relacão entre êsses dois números é prà
ticamente 2,29, isto é, 3,73 / (12,3 - 3,73) 
ou 3,73 I 8,57 = 1 :2,29. O pré-aquêcimen
to é feito a 'diversas temperaturas confor
me os fabricantes. Uns aquecem o leite 
a 60-70° outros a 80-100°. O objetivo do 
pré-aque�imento é de fundo tecnológico e 
sanitário: favorece o trabalho do conden
sador, assegurando fervura in interrupta e 
destrói os germes do leite fresco. O aque
cimento a temperaturas mais e levadas, em 
redor de 100° ou pouco ma is, evita o apa
recimento de certos defeitos no leite con
densado pronto e conservado por tempo 
mais ou menos longo. 

A adicão de xarope é feita a fim de 
conservar o leite condensado, que não é 
submetido a esteri l izacão pelo calor. Os 
acúcares usados são a '  sacarose e a g l i co
sé. t: uma fase de grande importância por
que um êrro de �álculo P?derá ser o res
ponsável por mUitos. deyelt<?,.S no produt? 
final, entre êles a cnstallzaçao. A determl
nacão da' relacão de açúcar se baseia na 
concentracão fina l  do açúcar e na quanti
dade de sólidos totais do leite no produto 
já élaborado. A relação, de açúcar é real
mente a concentração do açúcar em água. 
A porcentagem varia de 62,5 a 64,5, de
pendendo dos padrões e da técnica de fa
bricação. A relação é dada pela fórmula: 
% do acúcar no leite condensado e labo
rado divídida por 100 - EST do leite con
densado já elaborado multipl icada por cem. 
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Supondo um leite condensado com 43,7 
de açúcar e 28% de extrato sê co total do 
leite, a relação de açúcar será 

43,7 x 100 

100 - 28 
= 60,7%. 

Na prática, êsses dados são contados 
com certa margem de segurança. No ca
so dos padrões-americanos, o raciocínio é 
feito na base de 30% de extrato sêco to
tal do leite e 43,75% de açúcar. Assim, se 
em 70, isto é, (100 - 30) existem 43,75' de 
açúcar" em 100 existirão 62,50%, ou segun
do a fórmula : 

43,75 -;- (100 - 30) x 100 = 62,5%. 
l:sse número é, a porcentagem de concen

tração ,do açúcar na água do leite conden
sado já e laborado. 

A condensação é feita no condensador à 
vácuo de maneira semelhante ao leite eva
porado. 

A refrigeração e cristal ização constituem 
passo de grande importância na elabora-

ção do leite, condensado. Exige cuidado para que .o "leite arenoso" não venha � ser rejeitado pelo consumidor. A "semea
dura da lactose" é técnica corriqueira para 
os que diàriamente l idam com o proble
ma; no entanto, nem sempre, é feita cor
retamente pelos novos fabricantes. 

O enlatamento deve ser feito em má
quinas apropriadas. , 

VALOR NUTRITIVO 
O leit;:'l condensado reconstituído do pon

to de vista de sua composição centesimal, 
apresenta valor que se aproxima do leite 
fresco acucarado. ' 

De acÔrdo com o padrão inglês, o leite 
condensado, antes da reconstituicão tem 
332 calorias em cada 100 gramas' do pro
duto. Em face do leite pasteurizado, mos
tra perdas menores de tiamina e de ácido 
ascórbico. 

O leite condensado reconstituído como 
o leite fresco açucarado, é empregado e m  
cul inária para a feifura d e  doces. 
((Transcrito da Revista dos Criadores, n.O 393) 

LACESA .. Lacticínios e Cereais S. A. 

A maior Fábrica de Lacticínios do Rio Grande do' Sul 
_Impressões de um estágio realizado por dois alunos do ILCT 

nesta conceituada organização de lajeado. 
Solicitando e conseguindo um estágio 

na fábrica de lacticínios da LACESA em 
Lajeado, lá se apresentaram, no dia 13 de 
janeiro, Paulo J uarez Enger e Francisco, 
Samue! Hosken, al unos que acabavam de 
conclU ir  o 29 ano do curso técnico. 

Durante trinta dias tiveram a oportuni
dade de adquirir e aprimorar conhecimen
tos numa fábrica modelar, instalada dentro 
de padrões os mais modernos e avancados 
que se conhecem. ' 

Trinta mi l  l itros de leite são, diàriamente, 
transformados em Queijos "Cruzeiro do 
Sul", de diversos tipos, d ifundidos por todo 
o Sul; a Manteiga é produzida com creme 
deso�orizado em "vacreators", que são pou
cos amda no Brasil, a Ricota é fabricada em 
larga escala, bem como o doce de, leite. 
Isto é a LACESA, no que ela tem de lacti
cínios. 

Atualmente, os diretores da firma voltam 
suas vistas para o m�rcado do Leite em pó, 
��e. pretendem . fabricar, tendo mesmo já m lclado entendimentos para a instalação de aparelhos "spray". Além do Leite em 

pó, também a fabricacão da Lactose dos Queijos fundidos e dos Leites Fermentados e Chocolatados está sendo objeto de estudos por . parte da organização. 
T�do I,SSO é- conse,guido, principalmente, deVido a s;:'lgura orientação do Departamento Técnico da fábrica, chefiado pelo Sr.  José Gonçalves, grande entusiasta da indústria lacticinista que, estimulado pela . a lta direção da LACESA, efetua um perfeito trabalho de contrôle e assistência. Para se ter uma idéia dos problemas enfrentados e solucionados por êsse Departamento, basta saber que o leite chega à Recepção da fábrica com 26, 27 e às vêzes com 31, 32 graus Dorn ic  de acidez . . .  A par disso tudo, existe entre diretores funcionários e operários da LACESA um en� 

trosamento perfeito; todos trabalham num c l ima de compreensão e de interêsse que por s i  .só, já justificaria o progresso e � 'p.r<;>spend�de. que saltam aos olhos de quem vls l,ta 
a fabrica. Cremos não existirem meI hores ' condições para um estágio deveras eficiente, do que as apresentadas por essa magnífica LACESA. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Uma grande . simplificação no cálculo :da 
aguagem do leite 

Dr. Antonino Goded y Mur 
Chefe de Seção do Conselho Superior 

de Investigações Científicas 
ZARAGOZA - Espanha 

No número de fevereiro 'de 1955 da re
vista " Indústrias Lácteas do Texas" apa
receu um trabalho de T. W. Albrecht em 
que o autor apresentava à consideração 
do� leitores uma nova fórmula capaz de 
determinar, apenas com os dados da den
sidade e gordura, a aguagem do leite. Al
gum tempo depois, no número de abril de 
1956, na 'sempre interessante seção de 
"Consultas Técnicas", respondia uma per
gunta sôbre a referida fórmula, com a 
clareza e precisão que lhes são pecul iares, 
o Dr. A. V. Moore, que, i nformando sôbre 
a simpl ificação dos cálculos exigíveis por 
ela, chegava à conclusão de que "as pes
soas sem um profundo conhecimento da 
matéria podem sofrer sérias dores de cabe
ça quando tentam entende:. as 

"
fórmulas 

que i lustram o trabalho orlÇl lnal  . 
Por esta razão nos decidimos preparar 

uma tabela de leitura tão sensível como 
a tabela de multiplicar, que evite todos ês
tes transtornos, a qual apresentaremos no 
final dêste arigo. Não obstante, .não que
remos deixar de considerar um fator i nte
ressante desta e de tôdas as fórmulas que 
vêm surgindo para determinar a aguagem 
quantitativa do leite, o qual é achar os 
valores da densidade e gorduras que, re
lacionados, correspondem, para cada fór
mula, ao leite i ntegral. ·t:ste cálculo pode 
ser um tanto complicado para os que não 
estão muito famil iarizados com as matemá
ticas, por isso que sua leitura é dispensável, 
importando, apenas, a tabela a que nos 
referimos. 

A fórmula é: 
SS2 

% de água = 110,89 - 111,11 
SSl 

para o leite integral, sem fraude por agua
gem, a fórmula será: 

SS2 
o = 110,89 - 111,11 

551 

que pode simplicar-se assim: 

SS2 
111,11 110,89 ou, ainda, assim: 

SSl 

SS2 110,89 

SSl 111,11 
0,9980 

Substituindo SSl pelo seu valor, que é: 
O,4.G + 7,07; ter,émos: 

SS2 0,9980 '(O,4.G + 7,07) 

= O,3992.G + 7,0558 

Substituindo SS2 pelo seu valor, que é: 

268 (L + 3,0) 
l ,2537G + - 0,15 - G, ,tere-

(L + 1 .000) 
mos: 

268 (L + 3,0) 
0,2537 + - 0,15 = O,2992.G + 

(L + 1.000) 
+ 7,0558 

I Esta fórmula pode ser escrita assim: 

268 
(L + 3,0) 

(L + 1.000) 
O,3992 .G - O,2537.G + 

+ 7,0558 + 0,15 = O,1455.G + 7,2058 
que nos permite achar o valor de G em 
função de L 

(L + 3,0) 
- 7.2058 

(L + 1.000) 
G 

0,1455 
o que nos dará os seguintes valores: 
Combinação de valores segundo a fór

m·ula. 
Densid�des 

1025 
1026 

. 1027 
1028 
1029 
1030 

Gorduras 
0,8% 
2,5% 
4,3 % 
6,0% 
7,7% 
9,5% 
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Gorduras 
1.5% 
1.6% 
1.7% 
1.8% 
1.9% 
2.0% 
2.1% 
'2

.2% 2.3% 
2.4% 
2.5% 
2.6% 
2.7% 
2.8% 
2.9% 
3.0% 
3.1% 
3.2% 
3.3% 
3.4% 
3.5% 
3.6% 
3.7% 
3.8% 
3.9% 
4.0% 
4.1 % 
4.2% 
4 .3% 
4.4% 
4 .5% 
4 .6% 
4.7% 
4.8% 
4.9% 
5.0% 

Q U A D RO 

D E N S I D A D�S 
1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 

20.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.5 
.6 
.7 
.8 
.8 

1.021 
16.3 

.4 

.5 
:6 
.7 
.8 
.9 

1.022 
14.1 

.2 

.3 

.3 

.5 

.6 

.7 
.9 

35.0 31.0 27.5 23.7 
.0 .0 .5 .7 
.1 .1 .6 .8 

.. 1 .1 .6 .9 
.1 .1 .7 24.0 
.1 .2 .8 .1 
.1 .2 .8 .1 
.1 .3 .9 .2 
.2 .3 .9 .3 
.2 
.2 
.2 
.3 

,.3 
.3 
.3 
.4 
.4 
.4 
4. 
.5 
.5 
.5 
.5 
.6 
6. 
.6 
.6 
.7 
.7 
.7 
.7 
.8 
.8 
.8 
.8 

.3 28.0 

.4' .1 

.4 .1 

.2 .2 

.5 .2 
.5 .3 
.6 .4 
.6 .4 
.7 .5 
.7 .5 
.7 .6 
.8 .7 
.8 .7 
.9 .8 
.9 .8 
.9 .9 

32 .0 29 .0 
.0 .0 
.1 .1 
.1 .1 
.1 .2 
.2 .3 
.2 .3 
.3 .4 
.3 .4 
.3 .5 
.4 .5 

.3 

.4 

.5 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.9 
25.0 

.1 

.2 
.3 
.3 
.4 
.5 
.6 
.6 
.7 
.8 
.9 
.9 

26 .0 
.1 
.1 
.2 
.3 

21.0 
.1 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.7 
.8 
.9 

22.0 
.1 
.2 
.3 
.3 
4. 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

23.0 
. 1 

17.0 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
7. 
.8 
.9 

18.0 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
7. 
.8 

19.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

20.0 
1 . 

15.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.6 
.7 
.8 
.9 

16.0 
.1 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

17 .0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.7 
.8 
.9 

18 .0 
.1 

1.023 
8.9 
9.0 
.2 
.3· 
.4 
.6 
.7 
.9 

10.0 
.1 
.3 
.4 
.6 
, .7 
'.8 

11.0 
.1 
.3 
.4 
.5 
.7 
.8 

12 .0 
.1 
.2 
.4 
.5 
.7 
.8 
.9 

13.1 
.2 
.4 
.5 
.6 
.8 

1.024 
5.2 
.3 
.4 
.6 
.8 

6.0 
.1 
.2 
.4 
.6 
.8 
.9 

7.0 
.2 
.4 
.6 
.7 
.8 

8.0 
.2 
.4 
.5 
.6 
.8 

9.0 
.2 
.3 
.4 
.6 
.8 

10.0 
.1 
.2 
.4 
.6 
.8 

Três exemplos que i l ustrarão o' manejo sensível desta tabela: 

1.025 
1.5 

.6 
.8 

2 .0 
.2 
.3 
.5 
.7 
.9 

3 .0 
.2 
.4 
.6 
.7 
.9 

4 .1 
.3 
.4 
.6 
.8 

5 .0 
.2 
.4 
.6 
.8 

6.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.6 
.8 

7 .0 
.1 
.3 
.5 

1.026 1.027 

.1 
.3 
.5 
.7 
.9 

1.1 
.3 
.5 
.7 
.9 

2 .1 
.3 
.5 
.7 
.9 

3.1 
.2 
.4 
.5 0 .2 
.6 .4 
.7 .6 
.9 .8 

4 .0 1 .0 
.2 .1 
.4 .3 

p��sidade 1.025 e gordura 4,00. Procurar a coluna encimaçla por 1.025 e a horizon
tal In lc/Oda por 4,0 e encontra r-se-á o número 6,0, que é aguagem por cento. 

Densidade 1.022 e gordura 3,5 = 16,4% de aguagem 
Densidade 1.026 e 'gordura 4,4 = 3,5% de aguagem 

N. R. - Em carta a nós enviada pelo I l ustre Dr. Antonino Goded y Mur, datada 
de 19 de fevereiro do corrente ano, i nforma-nos que o objetivo dêste artigo é exata
mente fazer ressaltar os defeitos da fórmula. (Tradução de J. F. P.) 
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IOGURT· a melhor forma de leite ácido 
Uma pele feia é, em noventa por cento 

dos casos, um reflexo da intoxicacão do 
organismo. Um ótimo El' cômodo de·sintoxi
cante é precisamente o. leite ácido "Iogurt". 

Cláudio Galeno foi um médico da anti
guidade; nasceu na Grécia, no ano 1 20 
DC e faleceu em Roma, onde exerceu du
rante muito tempo a profissão, principal
mente na qualidade de médico de confian
ça dos imperadores. 

I1ja l l ic Metchnikoff foi um grande biolo
g isto russo que viveu entre ·1 845 e 1 91 6, e 
teve nos primeiros anos dêste século gran
de popularidade. 

!:stes dois nomes não dizem muito à 
grande maioria do público; no entanto es
tão l igados entre s i  por uma certa coisa 
que õ públ ico conhece de sobra : o "iogurt". 
De fato, se é verdade que o mais famoso 
divulgador do " iogurt" foi Metchnikoff (que 
a êle deve a sua popularidade), é igual
mente verdade que já há dois mil anos, 
Galeno, como podemos ler em seus escri
fos chegados até nós, considerava exce
lente para os estômagos delicados. o uso 
do que êle chamava "oxigala" ;  esta pa
lavra indicava naqueles tempos precisa
mente o leite ácido. Mas certamente nem 
mesmo Galeno foi o inventor do " iogurt", 
pois dêsse produto já se fala na Bíbl ia : 
"nih i l  sub sole novi". 

Ora quando alguma coisa resiste assim 
através os tempos é bem difíci l que esto 
alguma coisa não tenha algum valor: o 
tempo é um juiz inexorável. Temos um 
grande respeito pelas coisas que consegui- ' 
ram vencer milên ios, porque pensamos que 
para isso é necessário ter, realmente, um 
mérito. Falando de medicamentos, pense
mos que, com os tempos que correm, quan
do um dêles consegue "dura r" uma deze
na de anos é já um sucesso enorme; imagi
nemos então o valor dêste medicamento
al imento, já que tem demonstrado uma re
sistência espantosa. 

Para explicar a ação do "iogurt", come
cemos do comêço : no intestino se verifi
cam normalmente fenômenos de fermenta
ção e de putrefação com desenvolvimento, 
em ambos os casos, de gases. As fermen
tações se desenvolvem pela ação que de
terminadas bactérias presentes no intestino 
realizam a cargo dos açúcares e .. dos ami
láceos ingeridos como al imentos (pão, mas
sas, arroz e semelhantes). As putrefações, 
por sua vez, são devidas a outras bactérias 
(cjJferentes das primeiras) presentes nas 
substâncias protéicas também ingeridos co-

mo al imentos (e em primeiro lugar 'as car
nes). Ambos os fenômenos seja os de fer
mentação, seja os de putrefação, aconte
cem com formação de gases; mas, enquan
to os primeiros dão origem a gases que 
não causam distúrbios sérios (a parte uma 
certa tensão abdominal), os segundos além 
de gerarem moléstias locais (entero-col i
te, etc.) são acompanhados pelo desenvol
vimento de substâncias as quais, à d iferen
ça daquelas produzidas com· a fermentação, 
são realmente tóxicas e, portanto, absor
vidas através a mucosa intestinal e pene
trando no círculo sanguíneo podem causar 
d istúrbios vários de ordem geral, que vão 
desde a furúnculose à eczema, da dor de 
cabeça à urticária, até àquelas indisposi
ções não bem definíveis, sinais certos de 
intoxicacão. 

Metch�ikoff pensava além disso, que a 
absorção dêstes gases tóxicos contribuiria 
a inda, e potentemente, a acelerar os pro
cessos de envelhecimento dos tecidos e dos' 
órgãos que constituem o corpo humano e 
que, portanto, estas substâncias fôssem pre
cisamente as maiores responsáveis pela se
ni l idade precoce ou não. Em outros têrmos, 
a velhice seria efeito de uma intoxicação 
do organismo, intoxicação devida aos fe
nômenos de putrefação que se dão no in
testino. Por isso, argumentava ainda Metch
nikoff, se el iminarmos estas putrefações 
teremos el iminado uma das causas princi
pais do envelhecimento; e como o "iogurt" 
tem a propriedade de frear a produção das 
danosas putrefações substituindo-as com os 
inócuos fenômenos permentativos, eis en
contrado o método simples para afastar a 
velhice : justamente o uso do "iogurt". 

Para o cientista russo, esta sua concep
ção era sustentada pelo fato de que nos 
Balcans, onde se faz largo uso de leite 
ácido, encontra-se elevado número de ma
cróbios. Em realidade, esta teoria, não com
provada, de resto, poi" precisas pesquisas 
de ordem científica, não é -hoje mais acei
ta e é possível que aquêles velhos (mesmo 
admitindo que sejam efetivamente numero
sos, coisa não plenamente provada por es
tatísticas) a lcancem a sua respeitável ida
de mais pelo que "não" 'comem que por 
aquilo que comem e em particular ' pelo 
"iogurt". Isto é, se quisermos procurar a 
causa da longevidade na a l imentação esta
remos talvez mais perto da verdade d iri-

. g indo a nossa atenção à d ieta parca que. 
certamente adotam aquêles camponesés 
malcânicos. Não pensemos, portanto, no 
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"iogurt" como em um elixir de longa vida, 
mas consideremo-lo pelos serviços real
mente úteis que êle pode prestar. 

No que d iz respeito ao mecanismo atra
vés o qual o " iogurt" age, pensamos não 
seja o caso, neste comentário, de entrar em 
detalhes, tanto mais que ainda hoje as dis
cussões a propó�ito não se, apagaram com
pletamente. Basta saber isto : O " iogurt" 
tem a propriedade de incentivar no intes
tino a formação de ácido láctico, ou seja 
um ".ambiente ácido" : neste ambiente áci
do não podem viver as bactérias caoazes 
de suscitar putrefações, e portanto não se 
dá a produção de substâncias tóxicas. 

A êste ponto cilguém poderia observar 
que, se estas bactérias agem, como vimos, 
sôbre substâncias protéicas i ngeridas, bas-' 
taria não comê-Ias para evitar as putrefa
ções. Resposta : não é possível excluir to
talmente da al imentacão estas substâncias 
que são fndispensáveis para a vida 'do or-

. ganismo e devemos, sempre, introduzi-Ias 
seja sob forma de carne, seja sob forma de 
ovos, peixes, quei jos, etc. Então, pa�a evi
tar as putrefações, não podendo eliminar as 
substâncias protéicas, procuremos, o mais 
possível, el iminar as tais bactérias. Sob 
êste ponto de vista podemos dizer que o 
"iogurt" tem uma verdadeira ação curati
va. Mas êle não é só medicamento, êle é 
também um a l imento. De fato, as transfor
mações que o leite sofre para tornar-se 
"iogurt" noda influem no seu valor nutriti
vo; ao contrário, se modificação há, ela 
se dá a favor do "iogurt" o qual fornece 
cêrca de 92 calorias em cada 100 (cem) 
gramas de leite concentrado, em confronto 
com as 68 calorias de uma igual quanti
dade de leite. 

Portanto, o leite ácido não deve ser con
siderado "um a mais" destituído de impor-

tância a l imentar; e não é necessano por 
isso " acrescentá-lo" a outros al imentos, por 
exemplo, a uma normal refeição. O 
" iogurt" pode ser comido no estado natu
ral, ou com o acréscimo de açúcar, mel, 
fruta ou sucos de fruta, segundo o gôsto de 
quem o ingere. 

E: oportuno advertir que nem sempre, e 
nem por todos, êle é bem tolerado; trata
se porém de uma observação que vale pá
ra qua lqLler al imento ; nem todos toleram 
o leite ou  os ovos, o chocolate ou as os
tras, etc. Nestes casos, pode-se iniciar o 
seu uso com pequeníssimas doses e au
mentá-Ias muito gradativamente de modo 
a habituar lentamente o intestino à nova 
situação que o "iogurt" pela sua ação 
vem a criar. 

Quanto às horas melhores para comer 
o leite ácido não existem normas absolu
tas : em l inha de máxima se pode dizer que 
se êle é usado como al imento pode ser 
comido quando se quer e mesmo durante 
às refeições principais; se, porém, o que 
se quer dêle é uma ação curativa, ou seja 
a de um medicamento, então é melhor to
má-lo pela manhã em jejum; neste caso o 
" iogurt" constituirá, sõzinho, a primeira re
feição do dia. Do ponto de vista da esta
ção, tôdas as épocas do ano são boas. 

Conclu indo : rião peça ao ""iogurt" mais 
do que êle pode dar:  A simples palavra 
"desintoxicação" diz tudo. Um organismo 
intoxicado é sempre, mais ou menos, um 
organ ismo doente; fígado, rins, aparelho d i
gestivo, pele, tudo sofre com essa intoxi
cação. E à leitora recordamos que uma pe
le feia é, em noventa por cento dos casos, 
devida a um estado tóxico ; e um ótimo e 
cômodo desintoxicante é precisamente o 
leite ácido. 

I n � ú s t ri a s - R e uni � a s f a � u n � � s H e tt o S. A. 
"Estampru.ia 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, Pestàneiras, 
carretilhas, placas, etc. 

Rua Francisco Valadares, 108 - Telefones, 1790 e 1147 - Caixa Postal, 15 
End. Teleg. "IRFAN" - Juiz de Fora - E Minas 
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I - PRECOS DE LEITE E LACTlCrNIOS. NA . EUROPA E NO BRASIL 

Dr, José de Assis Ribeiro 
Méd.-Veterinário 

Depois da pausa de alguns meses em 
que nos ausentamos destas 'págin�s. par� 
uma viagem de est�dos em vol d OIs.eau 
pela i ndústria leiteira da Europa OClden
tál, aqui estamos de volta, para nossos 
comentários lacticinistas, agora melhorados 
com elementos de comparação entre as 
nossas condicões ainda tão primitivas, e 
as das regiõés por nós visitadas, a lgumas 
das mais adiantadas do globo, em assun
tos de leite e lacticínios. 

Nesta base, estamos divu lgando, em pri
meira mão, os pontos que mais nos chama
ram a atencão, fazendo ao mesmo tempo 
um quadro ' comparativo �ntre a i�dústria 
lei teira brasi leira e a de a lguns palses eu
ropeus. Hoje focalizaremos o primeiro item: 
"Precos do leite e derivados", onde mos
trarémos 

O LEITE NO BRASIL 
O MAIS BARATO DO MUNDO! 

Contràriamente ao · que afirmamos há 
anos, em artigos de jor�ais, em que ? izía
mos ser o leite do Bras" um dos mais ca
ros do mundo (e na ócasião - isso há uns 
20 anos - a verdade e'stava conasco) ago
ra para dizermos esta mesma ver9ade, pa
ra tristeza nossa, teremos que afirmar ser 
o leite no Brasil um dos mais baratos do 
mundo! Enquanto na Europa o preço de 1 
l i tro de leite ao fazendeiro vai de Cr$ 39,00 
nos Acores; Cr$ 39-42 na Holanda; C�$ 
40 na ' Espanha; Cr$ 43-45 na Dinamarca ; 

Cr$ 45-50 na I tá l ia ; Cr$ 57-60 na Fr'ança ; 
Cr$ 71 a 75 na Suíça ; 87 na Inglaterra, 
etc., no Brasil não passa de Cr$ 26,00 co!!, 
grande tendência para Cr$ 36,00 , .  '. E, COI
sa interessante, consultando fazendeiros em 
várias oportunidades e em vár�os p.aí�es, 
sôbre se era l ucrativa a produçao leiteira, 
a resposta foi sempre uma só - Não (um 
não tão redondo como aquêle com que o 
povo brasi leiro pôs abaixo o pc:rlamenta
rismo na doce i lusão de que com ISSO resol
vesse algum problema reallT!ent� importan
te para o País). E, outra cOisa I nteressante 
- em vários países europ�us o atual pre�o 
do leite é o mesmo que vigorava logo apos 
a guerra! Por lá, nãó houve inflação. O 
dinheiro nos países organizados não perde 
valor, contràriamente ao que se observa no 
Brasi l .  Quando· iniciamos nossa viagem à 
Europa, compramos dóla res a Cr$ 600,00 
(em agôsto de 62). Na volta, vendemos o 
que sobrou, a Cr$ 900,OO! O leite, quando 
daqui saimos estava a Cr$ 26,00 ao fa
zendeiro e quando voltamos, o preco. era 
o mesm� - e enquanto isso, tôdas as uti
l idades aumentaram de preço, no mínimo 
em 40%! Se tudo aumentou de preço, por 
que razão o leite se manteve sem a ltera- . 
cão? , 

Se as condicões ecológicas do Brasil são 
tão desfavoráveis à produção le�teira ; s� 
uma imensidade de fatôres negativos atua 
in tensamente em nosso meio in ibindo uma 
produção espontânea, cO!!,o e por que n,?s
so leite há de ser vendido por preço in
ferior ao obtido em países tradicionalmen
te leiteiros onde todos os fatôres são fa
voráveis a

'
. uma produção econômica? 

Preco dos derivados - Se o leite nos paí
ses e�ropeus a lcança preços nos arredo�e:s 
do dôbro dos do Brasi l, o mesmo se verifi
ca quanto aos preços dos la.cticínios •. Os 
precos da manteiga de 1 � qual idade variam 
de Cr$ 700,00 na Dinamarca a Cr$ 800,00 na 
Holanda, chegando até Cr$ 1 200,00 na 
Suíca ficando os demais países entre êstes 
l imite's. Os preços dos queijos variam entre 
Cr$ 450-500 na Dinamarca a Cr$ 800,00 
na Holanda, aproximando-se de Cr$ 1 000 
na. Suíca - isso para os queijos de maior 
fabricacão de cada país: E, outra obser
vacão interessante - g rande porcentagem 
dos queijos brasilei�os . (de boa f?bricação) 
está nos mesmos n lvelS de qual idade dos 
melhores queijos ·europeus. Por certo que 
os queijos de alta qual idade na Europa 
a lcançam uma percentagem grande sôbre 
os de qual idade inferior. O que queremos 

1 
\ 
.1 

---.-_ ... -.. _-._---------,--�--,---�---,--,--.....,--------------. 
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PREÇOS DO LEITE E ALGUNS DERIVADOS; NA EUROPA 

Países 
PORTUGAL 
(escudo a. 
Cr$ 25,00) 
ESPANHA 
(peseta a 
Cr$ 1 0,00) 

ITALlA 
( l ira a 

Cr$ 1 ,1 0) 

FRANÇA 
(franco nôvo 
a Cr$ 1 20) 
. SUrçA 

(franco . suíço 
a Cr$ 1 45) 
HOLANDA 

(florim a 
Cr$ 1 40) 

DINAMARCA 
(coroa a 

Cr$ 130,00) 
BÉLGICA 

(franco belHa 
a Cr$ 1 2,00) 
INGLATERRA 

( l ibra a 
Cr$ 2 000) 

Leite de consumo' - litro 
na fazenda ao consumidor 

Cr$ 35 a 76 Cr$ 85 a 1 03 
Acores 

'Cr$ 32,50 

Cr$ 40,od 

Cr$ 45 a 65 

Cr$ 50 a 
55 

Cr$ 1 71 
a 
75 

Cr$ 39,50 
a 

42,00 

Cr$ 43 a 45 

Cr$ 42 

Cr$ 87,00 

cru == Cr$ 50 
pasto == Cr$ 80 

engarrafado 
== Cr$ 1 02,00 
em Tetrapak 

== Cr$ 120,00 
engarrafado 
== Cr$ 70,00 
em Tetrapak 
== Cr$ 74,00 

cru == 93,00 
pasto 1 1 8,50 

Cr$ 84,00 

Cr$ 90 a 95 

comum Cr$ 84 
especial 
Cr$ 1 20 

Cr$ 1 20,00 

dizer é que também no Brasil podemos fa
zer queijos ótimos e em grande quantida
de - bastaria podermos vende-Ias pelos 
mesmos a l tos preços europeus. 

Daqui surge uma conclusão interessante 
�� podemos fabricar queijos e manteiga 

e principalmente' leite em pó quase nos 
mesmos altos níveis de qual idade dos eu
ropeus - e isso .por preço que, no mo
mento corresponde à metade, com muita 
facil idade poderíamos concorrer nos mer
cados internacionais com nossos produtos. 
E talvez aqui resida a solução de alguns 
problemas. Poderemos, pelo menos, con
correr com nossos produtos leiteiros nos 
mercados sul-americanos normalmente abas
tecidos pela produção .européia. 

Qualidade do leite - Outra grande sur
prêsa - o leite em grande número de pai-

Manteiga 
- kg-
Cr$ 1 000 

a 
Cr$ 1 050 

Cr$ 900 

Cr$ 960 

Cr$ 1 020 

Cr$ 1 200 

Cr$ 980 

Cr$ 700 

Cr$ 840 

Cr$ 1 000 

Queijo 
- kg-

Cr$ 875,00 
a 

Cr$ 900 

Cr$ 800 

Cr$ 800 
a .  

900 
Cr$ 600 

a 
650 

Cr$ 1 050 
a 

1 1 25 
Cr$ 700 

a 
840 

Cr$ 400 a 500 

Cr$ 720 

Cr$ 900 

Salário mínimo 
aproximado 

50 a 70 
escudos 

d ia  
50 a 60 
pesetas 
por dia 

30 000 
l iras/mês 

400 francos 
novos 

por mês 
600 francos 

suíços 
por mês 

500 florin s  
por  mês 

1 200 coroas 
por mês 

ses europeus não é substancialmente melhor 
que o nosso. Lógicamente nos países mais 
frios - Dinamarca, Holanda, Suécia, Escó
cia, Inglaterra a quase tota l idade do leite é 
obtida em cond ições excepcionais (quase no 
mesmo nível do nosso tipo A) .  Entretanto, 
nos países ·meridionais, principalmente nos 
latinos, e, mormente no verão, o leite mui
to se assemelha ao nosso de inverno, em 
sua qual idade (considerando-se como tal 
a carga bacteriana e a composição quí
mica). 

Se temos leite e lacticínios cujas qual ida
des podem se aproximar dos congêneres 
europeus, e, se nossas cond ições ecológicas 
são tão adversas, levando nossa indústria 
leiteira a enfrentar uma série de fatôres 
negativos, como admitir q ue os lacticínios 
no Brasil sejam vendidos por preços cor-
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respondentes à metade dos do Europa? 
Nossos estabelecimentos (usiinas de benec 
ficiamentb e fábricas de lacticínios) em 
sua grande porte , estão nos mesmos' a ltos 
padrães de instalação apresentc;dos _ pelos 
congêneres eur�peus. N�ssa leg!s laçao se:
nitária sôbre leite e denvados e das mais 
adiantados. Grande porte dos nossos pro
dutos leiteiros está nos mesmos níveis do 
que há de melhor'.n0 .mu!,!do. Como manter 
êste padrão de Industna e de �r?dut�s 
com preços baixíssimos f?ara a �aten.a pr!
mo cujo produção em cl ima tropical e mUI
to mais difícil e portanto mais cara que 
nos países europeus? 

\I - MODIFICAÇõES NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA 

Extinta a DIPOA e criado a SIPAMA 

Conforme o lei Delegada nQ 9, de 11 de 
outubro de 1 962, que remodelou o Minis
tério do Agricultura, foi extint!l o Div}são 
de I nspeção de Pr�dutos de Ong�m Animai 

, _ DIPOA - que tinha seus serviços espe
cia l izados no setor do indústria frigorífica 
(produtos cárneos) e na in�Q:t�ia leiteiro 
(contrôle dos fábncas de lachclnlos que .fa
ziam comércio interestadual), tendo sido 
criado em seu lugar o Serviço de I nspe
cão d� Produtos Agro-pecuários e Material 
Ágrícola (SIPAMA), com C;S atribuiç�e.s ge
nera l izados, como a seguir se espeCifiCO. 

De acôrdo com o artigo 84 do Decreto 
51 701 de 1 1  de fevereiro de 1 963, que 
aprov� o Regulamento . do Minist�ri� _do 
Agricultura, são as seguintes os atnbulçoes 
do SIPAMA: 

I - Promover e controlar, nos estabeleci
mentos que fazem comércio interes
tadual e i nternacional de sua produ
ção, a execução do inspeção das. ma
térias primos e produtos de origem 
animal e vegetal, comestíveis ou nã,?, 
nêles elaborados, preparados, manl
,pulados, acondicionados e deposita
dos; 

11 -
'
cumprir e fazer cumprir a legislação 
federal e os atos complem,entares re
lativos à inspecão industrial e sani
tário de produtós de origem animal e 
vegetal e dos estabelecimentos sob seu 
contrôle; 

111 - promover e controlar  a execução do 
registro e fiscalização dos ingredien
tes e dos cáracterísticas dos rações 
e concentrados destinados à al imen
tação animal,  dOis estabelecimentos 

que as fabricam ou manipulam; , bem 
como da indústria e comércio dêstes 
produtos; 

IV - participar dos estudos da elaboraç�o 
de padrões e colaborar no promoça? 
e no contrôle da execução do c1assl
ficacão de produtos e sub-produtos 
de órigem animal e vegetal ;  

V - promover o prestação de assistência 
técnica às i ndústrias de produtos de 
origem animal e vegetal e ?s máqui
nas, implementos e equipamentos 
a'gro-pecuários; 

VI - promover o registro dos fert i l izan
tes corretivos e correlatos e dos 
est�belecimentos que os fabricam ou 
manipulam, bem como promover e 
controlar a execução da fiscal ização 
do indústria e comércio daqueles 
produtos; 

VI I  - Promover e coordenar o execução da 
fiscal izacão do indústria e comércio 
dos produtos fitosanitários, prodytos 
e materiais veterinários e espécimes 
materiais de multipl icação animal e 
vegetal. 

O S IPAMA será um "serviço do Depart?
mento de Defesa e Inspeção Agro-pecuária 
(D.D. I .A.). Para dirig ir  êste Departamento 
acaba de ser nomeado o Veterinário Alta
mir Goncalves de Azevedo, e, para diretor 
do SIPAMA, o Veterinário Rogério Albu
querque Maranhão, que já residi� e.m Var
ginha, di rigindo a Inspetoria Dlstntal do 
ex-DIPOA. 

111 - A  AÇÃO DE WAGNER SõBRE O LEITE 

- Divulgou-se recentemente o descoberta 
de cientistas americanos e japonêses sô
bre a influência do música no secreção 
láctea de vacas. O que adiante se transe 
creve é cópia de um trabalho do gran
de inteledual minei ro - Alphonsus de 
Guimaraens escrito, possivelmente, há 
mais de 50 anos! . . .  

Vivemos perdidos numa escuro e m'ajes
tosa floresta de mistérios; há fotos poro os 
quais embalde procuramos uma expl ic,!
cão racional. -Não podendo a nossa inteli
gência atingí-Ios no seu arcano imprescr�
tável o único remédio que temos é acel
tá-Io� como êles são, sem fixar por demais 
o pensamento nas profundezas do que nos 
não é intel igível. ' 

Von Welt vivia há muito na sua risonha 
estância, doce casa de campo, às margens 
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do Renoi 'a sua famí l ia compunha�sê "de 
sua mulher, um casal de filhos pequenos ' e 
três criados. Entediado da vida, que leva
va na sua primeira mocidade, entre artistas 
e poetas, elegera aquêle cantinho sosse
gado, onde tencionava acabar os seus d ias ' tranqui lamente, na paz bucól ica de uma 
eg,lóga mantuanai 'corriam-Ihe os d ias têjo suavemehte, que até perdera noção do 
tempo, sempre a passar sem mais  retôrno. 

Maestro que outrora gozara de' fama no 
mundo berl inês, deixou qüe o esquecimento 
baixasse lentamente sôbre o seu nome; es
tava bem assim, embolado pelo olvido voluntário a que se destinara. 

A sua maior distração era repetir ao ,pia
no as óperas dos grandes mestres; entre ês
tes tinha para 0 seu espírito a primazia o 
maravilhoso iniciado de Bayreuth: As ópe
ras de Wagner empolgavam-no completa
mente, deixando-o a sonhar entre bandos 
de gnomos e de valquírias. Sabia-os (tô
das os onze) quase de cor, e não se cansa
va de repetí-Ias desde as primeiras horas 
da manhã até que o sol descambasse entre 
clarões de agon ia. 

Tannhauser, a luta dos anjos custódios 
contra os demônios, o conflito entre o dever 
e o paixão - era para êle talvez o obra-pri
ma do extraordinário mestre; o canto das 
sereias, logo no comêço do primeiro ato, 
arrebatava-o. 

Ora, um d ia, estando Von Welt  a tocá-lo com tôda a animação no seu magnífico piano, entrou-lhe pela sala a espôsa - a meigo e loira Gretchen - muito risonha e misteriosa. Vinha comunicar-lhe uma observação que fazia de há ,muito. Quando o marido, entregue, à sua arte, arrancava do seu instrumento os mais sentidos e sonoros queixumes, as nédias vacas que no terreiro esperavam, a hora de ser mungidas, esten
diam os pescoços pesados e abriam desrri'eqidamént,e os olhos pensativos, como se, compreendéssem as palavras mudas de tôdo aquela harmon ia s�bl ime. 

Sentando-se Gretchen ao piano, VonWelt . fbi por sua vez observar os anima is. Era pasmo,so o ' que ,via. Nunca presenciara ouvintes tão atentos nas platéias de Bérl im .  Observou-lhe também' Gretchen que o leite dessas vacas aumentara extraordinàriamente desde que se acostumáram a aproximarse dos sons do piano. Estava feita uma descoberta na verdade admirável: o i nfluência da música na produção· do leite. 
Von Welt  esgotou então para o seu au

d itório bovino todo o repertório de Wag
ner: Rienzi, a desenrolar-se em Roma; O 
Navio Fantasma, sôbre os mares batavos i 
Tannhauseri Lohengrin,o cavaleiro do cis
nei Tristão e Isolda, Os Mestres Cantores, 
a Tetralogia, nos suas quatro partes mag
n ificentes . . .  E o leite a aumentar que era 
um deu-nos-acuda! 
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Excursão dos formandos do 1.L.e. T. às': regiões 
lacticinistas do sul do poís - Dezembro' de 1962 

Relatório de vjagem à Região Sul: 
S. Paulo, Paraná, Ri� Grande do Sul. 

Pautilha Guimarães 

Objetivo: Atender ao convite dos forman
dos em lacticínios do I nstituto Cândido Tos
tes em J uiz de Fora. 

Itinerário: 

Rio-São Paulo dia 
Visitas em São Paulo 
Visitas em Campinas 
São Paulo-Curitiba 
Visitas em Curitiba 
Visitas em Carambei 
Curitiba-Pôdo Alegre 
Visitas em Pôrto Alegre 
Visitas em Lajeado e Montenegro 
Pôdo Alegre-Pelotas 
Visitas em Pelotas 
Pelotas-Pôrto Alegre 
Pôrto Alegre-Rio 

Introdução: 

6/1 2/62 
7/1 2/62 
8/1 2/62 
9/1 2/62 

1 0/1 2/62 
1 1 /1 2/62 
1 2/1 2/62 
13/1 2/62 
14/1 2/62 
1 5/1 2/62 
1 6/1 2/62 
17/1 2/62 
1 8/1 2/62 

Os formandos em lacticínios em 1 962, do 
Instituto de Lacticínios "Cândido Tostes" 
canvidaram-me para acompanhá-los e ori� 

• entar uma excursão aos Estados do Sul -
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Entretanto, a verba destina
da à excursão era de Cr$ 200 000,00, o que 
impossibilitava uma viagem dessa natu
reza. Ainda mais que não contavam, desta 
vez, com o ônibus da Escola, que estava 
em consêrto. ' 

Tentamos resolver o problema da verba 
fazendo solicitação às indústrias e organi
zações , que conhecemos, a filT) de conse
gui� auxílio para a viagem. Assim sendo, 
obtivemos da Nestlé uma ajuda de Cr$ 

, 40 000,00; da Vigor Cr$ 1 0  000,00; do DEAL 
(Departamento Estadual de Abastecimento 
de Leite em Pôrto Alegre) Cr$ 20 000,00. 
No Paraná, o Diretor do ETA-Projeto 43 
colocou à nossa disposição duas caminho
netas e nos acompanhou em tôdas as vi
sitas. 

No Rio Grande do Sul ,  por intermédio' 
ASCAR, foram conseguidas hospedagem 

e a limentação gratuitas, bem como trans
porte e coordenação de tôdas as visitas 
pelo Agrônomo Paulo Rodrigues, do setor 
de gado leiteiro da ASCAR. ' 

Em Pelotas, o Diretor . do  ETA-Projeto 3, 
Dr. Jorge Cassai, arran lou os dormitórios 
d? CETREISUL para hospedar o grupo e 
mnda forneceu transporte e a limentação. 

A viagem de ida foi realizada, de J uiz 
de Fora a Pelotas, em ônibus. A volta, gra
ças à cortesia da VARIG que nos deu um 
desconto nas passagens, foi feita de avião 
até Sã.o Pau lo  e, de lá ,para J uiz de Fora, 
de ônibus novamente. 

O grupo de excursionistas constou de 
doze pessoas, sendo, nove alunos, um pro
fessor e os técnicos do ETA 'Mr. Ebert Pierce 
e nós. O ,professor participante foi o Dr. 
Hobbes de Albuquerque, Chefe do Ensino, 
que, dando um exemplo admirável de de
dicação e trabalho, tem acompanhado e co
ordenado tôdas as excu�ões de final de  
curso nos seus vinte anos de p'rofessor do  
LL.C.T. 

Convidamos Mr. Pierce para participar da  
excursão, visto ser uma boa  oportunidade 
para êle conhecer a situacão lacticinista da 
região sul e também pela' colaboração que 
poderia prestar orientando a turma em 
suas observações nas fazendas produtoras 
de leite . 

Itinerário e visitas realizadas: 

São Paulo, dia 6/12 

Encontr?mo-nos em SÔo Paulo com o gru
po de JUIZ de Fora, pela manhã, e junta
mente com o Dr. Hobbes traçamos o iti
nerário da viagem que deveria terminar 
no dia 1 8, pois a festa de formatura estava' 
marcada para o dia 21 . Assim sendo, dis
púnhamos somente de doze dias para visi
tar quatro Estados. Decidimos 'eliminar as 
visitas que havíamos programado para o 
Estado de, Santa Catarina, em virtude da 
carência de tempo. 

Dia 6/ 12, à tarde 

Visita à Usina Central da Cia. Vigor S/A. 
Levamos cêrta de três 'horas percorrendo tô
das as suas seções de. beneficiamento e 
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engarrafamento de , leite, fabricacão ge 
mcinteiga , :e :leites 'fermentadas, labo'rátórios 
fi oficinas mecânicas de repara e confec
ção ,!=le máquinas para lacticíni,os. " Fomos ' 
recebidos - 'e acompdnhados pelo técnico 
Jarde"r Domingues, ex-aluno do Instituto 
que está atualmente trabalhando naquela 
companhia. O volume de leite recebido e ,  
distribuído pela Vigor, em sào Paulo, é 
de cêrca de ' 300 'mi l  l itros diários, proce
dentes de 22 ,postos e coop'erativas loca l i
zadas' nos Estados de Minas e São Paulo, 

' num raio de distância máxima de 500 , qui-
lômetros da capital pau l ista. ' 

A Vigor é uma dás poucas usinas de be
neficiamento que está adotando embalaÇlem 
de leite em ccirtões do tipo Tetrapak. Na 
capital paul ista está sendo usado a emba
lagem do tamanho de 1 /4 de l itro, a cjual 
é vendida às grandes indústrias para con
sumo imediato pelos, operários. No interior, 
a " Usina Vigor da ' cidade de Taubaté está 
empregando embalagem Tetrapak com ca
pacidade de um l i tro. Além das usinas de 
beneficiamento de São Paulo e Rio de Ja
neiro, a Vigor possui uma fábrica de leite 
em pó na cidade de Cruzeiro, com capa
cidade para cem mil l itros diários, com 'o 
fim de regular o abastecimento de leite às 
capitais, bem como uma grande fábrica de 
queijo em São Gonçalo do Sapucaí, a qual 
está recebendo atualmente cêrca de 80 000 
l itros diários, que são industria l izados em 
queijo tipo parmezão, marca "Faixa Azul 
considerado o melhor queijo dêsse tipo e� 
nosso país. Esta é a maior fábrica de queijo 
do Brasi l .  

Ao término da visita, o técnico Jarder 
Domingues ofereceu-nos um nutritivo lanche 
com todos os produtos a l i  industrial izados, 
leite, coalhadas " iogurt", etc., e o famoso 
queijo parmezão "Faixa Azul" .  Assim pude
mos constatar que é realmente o melhor 
queijo parmezão brasi leiro� 

Dia 7/12 

Pela manhã, visitamos a Cooperativa 
Central do Leite Paul ista, onde novamente 
:permanecemos cêrca de tres horas percor
rendo os seus vários departamentos de bec 
neficiamento de leite, fabricacão de man
teiga, coalhadas, a oficina mécânica, o la
boratório e o departamento agrO-pecuário, 
dotado de a lmoxarifado com grande' esto
que de todos os p,rodutos de al imentacão 
de gado, bem como sementes, adúbos, me
dicamentos veterinários, máquinas de l acti� 
-cínios e máquinas. agrícolas 'parê forneci-

mento às cooperativcis , regionais que 6� 
vendem aos associados pelo preço de custo. 

A Cooperativa Centrql do Leite Paul ista 
receqe e distribui · cêrca' de 270 000 litros 
diários, procedentes de 1 5  cooperativas 10-
cal�zadas no interior do Estado; especial� 
mente no Vale do Paraíba. 

Visitamos demoradamente " o seu setor 
administrativo que nos pareceu ser o mais 
bem organizado, onde pudemos observar 
todo o organograma de funcionamento da . 
cooperativa e suas fi l iadas, com dados es
tatísticos da produção e suas variações du
rante todos os meses do ano, num período 
de dez anos, em tôdas as cooperativas re
gionais. Tudo foi mostrado aos alunos, com 
muitos detalhes, e por certo o aproveita
mento foi bom e de muita uti l idade para os 
novos técnicos. 

Ainda nesse mesmo dia, a 'tarde, visita
mos a fábrica de sorvete da Kibon, que 
"foi recentemente transferida para um nô
vo prédio, muito amplo e com uma moder
na e completa maquinaria. Infelizmente, 
não foi possível à turma fazer uma visita 
de caráter técnico, pois não havia na opor
tunidade um elemento técnico que nos pres
tasse maiores i nformacões e detalhes sôbre 
a industria l izacãa da 'sorvete Kibon. 

Devido à fal,ta de tempo e também à difi
culdade de transporte,. decidimos encerrar 
as visitas em São Paulo, pois as outras usi
nas teriam os mesmos aspectos das que já 
havíamos visitado. 

Dia 8/12 

Pela manhã, seguimos de ônibus para 
Campinas, tendo anteriormente entrado em 
contato com o Professor Bruno Christensen, 
ex-professor do I .  L. C.T., atualmente Técnico 
Geral da Cio. Leco, que nos acompanhou 
e forneceu transporte para as visitas em 
Campinas. 

Visitamos duas fazendas produtoras de 
le ,t:l tipo B. Primeira fazenda : Mato Den
tro. Area : 800 hectares. Proprietário :  Ar
mando S. Si lva. Administrador: Antônio Ro
drigues. Número de vacas em lactacão :  
350. Litros de  leite prqduzido em duas' or
denhas:  4.500. Raça : , mestiço holandês, ze
bu "  e suíço. Reprodutores puros e também 
mestiços. Não usa inseminacão a rtificial . 
Ordenha manual .  Não faz co�trôle leiteiro. 
Vacina contra a Aftosa de 3 em 3 meses 
(vacina do Instituto B iológica): Preco da 
leite : Cr$ 42,00/ litro. . 

Al imentação :  ' 
Ração balanceada : 5 quilos por vaca. 
Capim Napier à vontade. 
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Melaço, um qui lo por vaca. Preço d o  me
laço: Cr$ 7,00 o qui lo. O melàço é guar
dado em grande tanque de cimento. " 

Está sendo real izada uma reforma das 
pastagens. Já foram reformados 60 alquei
ros, com plantio de capim Napier e soja 
perene, adubados com estêrco de "'curral e 
adubo químico. O custo por a lqueire de 
pasto reformada é de Cr$ 80 000;00. Faz 
s i lagem com capim e soja. 

Segunda fazenda visitada :  São Quirino. 
Proprietários :  Dr. José Bonifácio Noguei
ra e Dr. Paulo Neto. Administrador: Alber� 
to Neto. Area : 590 alqueires paulistas. Nú
mero de vacas em lactacão :  320. Producão 
de leite em duas ordénhas:  4 000 l itros. 
Raça : holandesa. 

A ordenha é mecân ica. Possu i  sala de 
ordenhcp, resfriador de placa, tanque iso
térmico , para guardar o leite, caldeira à 
lenha para esterilização do equipamento. 

Alimentação :  ração balan'ceada, melaço, 
capim verde e silagem na época da sêca. 

Usina de Beneficiamento da Companhia 
Leco. Técnica Gerente : Professor Bruno 
Christensen. Recebe e beneficia 1 00 000 li
trs d iários, sendo 28 000 tipo B e 72 000 
tipo C. 

Grande parte do leite é acondicionado 
em embalagem de papel do tipo Tetrapak. 
Fabrica !TIanteiga e coa lhadas (iogurt, fer
mento láctico). Os produtos são vendidos 
em São Paulo e Campinas. A companhia 
possui, em diversas zonas do Estado, dezes
seis fábricas de quei jo, manteiga e caseí
na, onde industrializa cêrca de 60 000 l i 
tros d iários. Possui, também, uma oficina de 
reparos e confecção de alguns equipamen-
tos para lacticínios. ' 

Aí, também, nos 'foi oferecido um lanche 
com todos os produtos - leite, coalhadas, 
queijos, etc. 

Paraná 

Dia 9/12 

Saimos de São Paulo às 9 horas da ma
nhã e chegamos em Curitiba às ' 4 "  horas 
da tarde. O trajeto pela nova estrada é 
feito pelo l itora l ,  que é uma zona de ter- ' 
ras pobres e pouco exploradas. 

Dia 10112 
Pela  manhã, fizemos uma visita ao Sr_ 

Secretário da Agricultura, Dr. Paulo Pimen-

tel, qúe mui ' atenciosamente nos recebeu 
em companhia de seus auxi l iares, Dr. Car
los Wekerlin, Chefe de Gabinete, e Dr. J o
sé Quirino dos Santos, Dire'tor do Departa
mento da Produção Animal da Secretaria 
de Agricult��a e Diretor do ET A-Projeto 43. 
O Dr. QUlnno nos forneceu conducão e 
acqmpanhou-nos em tôdas as visitas �a ca_ 
pital e no interior do Estado. 

' 

Ainda nesse dia, visitamos em Curitiba a 
Usina de Beneficiamento de Leite que per
tence à Secretaria de Saúde. A Usina rece
be cêrca de 40 000 l i tros diários de leite, de 
duas' cooperativas de produtores com mais 
de 1 000 sócios. Beneficia, engarrafa e entre
ga o leite a d istribuidores " que possuem 
contrato com as cooperativas para venda  
do  produto. A Usina só  é responsável pelo 
beneficiamento. Cobra uma taxa de Cr$ 
2,00 por l itro, o que não dá pGlra cobrir 
5% das depessas totais, cabendo à Secre
taria de Saúde a responsabi l idade de pagar 
os outros 95% das despesas, o que repre
senta grande ônus para o Estado. Tal não 
aconteceria se a Usina fôsse entregue às 
cooperativas e o Estado se encarregasse só
mente da fiscal ização do leite, como acon
tece em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. 

Com o fim de fazer um melhor aproveita
mento do leite que sobra, devido à má 
distribuição, uma das cooperativas construi u  
recentemente uma fábrica de  quei jo e man
teiga no Bairro do Boquei rão, distante dez 
quilômetros do centro da cidade. Visitamos 
esta fábrica, que está atualmente trabalhan
do com 400 l i tros de leite d iários. O prédio 
é amplo e o equipamento relativamente 
bom, embora incompleto, pois não possu i  
pasteurizador. Faz o queijo com leite cru, 
o que ocasiona um produto de qualidade 
bastante inferior. O leite consumido em 
Curitiba é produzido em granjas de pe
quena área, localizadas nos arredores da 
cidade, num raio de 20 qui lômetros. 

Ainda no Bairro do Boqueirão, visitamos 
uma dessas gran jas, a qual é muito bem d i
rigida. Com dois alqueires de terra, possu i  
35 cabeças de gado, sendo 24 vacas em 
lactação, -produzindo 240 l i tros de  leite em 
três ordenhas. Faz ordenha mecânica. Tô
da a área de 2 alqueires está plantada com 
capineiras, mi lho, etc. O ÇJado recebe ra
ção no estábulo e é, em seguida, sôlto nos 
lotes l ivres, com algum pasto, nos arredo
res da cidade. Por isso, a chegada por ro
dovia a Curitiba é sempre d ificul tada pelas 
vacas que se encontram ao lorgo das es
tradas. Esta granja pertence a uma famí l ia  
descendente de  alemães e os  trabalhos de 
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ordenha e trato dos animais são executados 
pela espôsa e filhos. 

A tarde visitamos a Granja ' do Cangui
ri, onde a escola de lacticínios do ETA-Pro
jeto 43 lamentàvelmente se encontra paradd. 
A fábrica está fazendo ' apenas a pasteu
rização de 300 l itros de leite diários, pro
duzidos na granja. Todo o prédio, com dor
mitórios, sala de aula, etc., bem como as 
instalacões da indústria, estão muito bem 
cuidadós e isto causpu granqe surprêsÇl aos 
alunos visitantes que, admirados, não se 
conformavam de ver um estabelecimento 
daquele a lheio à indústria de , lacticínios, 
quando temos Janta falta de técnicos. 

No setor-fazenda estão sendo construí
'dos novos estábulos e foi adquirido mais 
um grupo de 50 novilhas holandesas, das 
granjas de Castrai anda. Também foram im
portados da França reprodutores, mach? e 
fêmea, da raça Charolês. . 

Dia 1 1/12 

As sete horas da< manhã, acompanhados 
pelo Dr. Quirino e nas caminhonetas do 
Projeto 43, seguimos para Carambeí, onde 
visitamos a fábrica de lacticínios da "Co
operativa Central de Locticínios do Paraná 
Ltda". A fábrica está muito bem instalada 
em amplo prédio, possui moderno e com
pleto equipamento para beneficiar leite, fa
bricar leite chocolatado, queijo e manteiga. 
f: dirigida por competentes técnicos holan
deses. Estava recebendo cêrca de 34 000 l i
tros diários, procedentes de 200 fazendas 
localizadas em Carambeí e Castrolanda. 
Dessas duzentas fazendas, 36 são de pro
priedade de brasi leiros e 1 64 de holande
ses. Produtos industria l izados : 
23 000 garrafas de 1 /4 de l itro de "choco

milk"j 
6 000 l i tros de leite pasteurizado, engar

rafado, vendido em Ponta Grossa e 
Curitibaj , 

1 8 000 l itros de leite empregados no fabri
co de queijo (tipo batavo) e man
teiga. 

O leite é classifi'cado,' de acôrdo com o 
contrôle bacteriológico, em bom, sofrível 
e ruim, e o pagamento é feito pela clas
sificação. A porcentagem de leite "bom" é 
cêrca de 90% , "sofrível "  8°10 e " ru im" 2°/0. 

As colônias holandesas do Paraná estão 
agrupadas em três cooperativas, sendo a 
maior a de Carambei, com 1 36 sócios. A 
de Castrolanda tem -64 sócios e a mais no
ve, em Arapoti, tem 1 9  sócios. Foi construí
dei recentemente mais uma moderna fábri-

ca de queijo em Arapoti. As duas fábricas 
possuem tanques com cortadores e agitado
res mecânicos para o fabrico :de queijo. 

O leite chocoldtado é um produto este
ril izado, com grande aceitação nos merca - .  
dos de Curitiba e São  Paulo. . 

Visitamos, em , Carambeí, duas granjas ' 
que fornecem le ite à fábrica, Ull)a delas 
com estábulo .circular  para 200 vacas. Na
quela época contava com 45 vacas em lac
tação, produzindo 460 l itros diários. A área 
dessa fazenda é de 60 a lqueires, dos quais 
40 são cultivados com pastos a rtificiais, de 
d iversas variedades de capins e leguminosas, 
mi lho e mucund para s i lagem, etc. Nessa 
fazenda, como na maioria das granjas pro
dutoras de leite, o gado é holandês puro. 

Para mostrar um bom resultado de cruza
mento, o Dr. Quirino 'nos levou a , uma gran
ja que vem fazendo cruzamento do holan
dês com o Red Polled. A produção média 
de leite dêsse rebanho cruzado é a mesma 
do holandês mas os animais são mais resis
tentes e de maior porte. Como tôdas as 
granjas, esta também possui grande área 
de pastos artificiais, capins, leguminosas, 
mi l ho, etc. Pode-se ver que aquelas co
lônias dão atenção ao problema número 
um da produção de leite, que é a a l imen
tação. Procuram produzir o máximo de a l i
mento possível na própria fazenda. Foi 
uma excelente visita, pois os novos técni
cos viram um dos melhores exemplos que 
possui mos de produção de leite tecnicamen
te orientada, com excelentes resultados eco
nômicos, e uma das mais modernas fábri
cas de lacticínios, com orientacão técnica 
aprimorada. . 

De volta a Curitiba, passamos por Vila 
Velha, onde pudemos ver uma das gran
des maravi lhas geológicas dd natureza. 

Rio Grande do Sul 

Dia 12/12 

A turma, juntamente com Mr. Ebert F>ier
ce e Dr. Hobbes Albuquerque, seguiu de 
ônibus para Pôrto Alegre e eu fui de avião 
para tratar com certa antecedência da' si
tuação , de hospedagem e ver o programa 
organizado pela ASCAR. Entramos em con
tacto com o Dr. Paulo Rodrigues, que já 
estava nos aguardando, e organizamos um 

, i.til}�rário para as visitas' às principais in
tra1i'trias. Lamentamos que o Dr. Willy Wegc 
ner, técnico em lacticínios da ASCAR, es
tivesse alfsente durante nossa visita ' ao Rio 
Grande do Sul. 
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Dia 13/12 
'" 

Pela manhã
'
, visitamos o ·DEAL, (Departa-

mento Estadual de Abastecimento de Leite) 
em companhia do Dr. Paulo Rodrigues, da 
ASCAR, e do Dr .  Silvestre Vargas que já 
foi diretor .do DEAL e é um amigo 'do 
I .  L .  C.T., já tendo feito estágios e visitas 
à'iluele I nstituto. O Dr. Si lvestre dispensou
nos grande atenção, tendo ,conseguido do 
Diretor do DEAL um auxílio de Cr$ . . .  
20 000,00 para as despesas da excursão. Vi
sitamos demoradamente tôdas eis seções da 
Us ina Central do DEAL que possui, a lém do 
setor de beneficiamento, departamentos de 
industrial ização de queijo, manteiga e coa
l hadas. O prédio da Usina é um tanto ve
lho e bastante pequeno para a .quantidade 
de leite que beneficia e industria l iza. Entre
tanto, possui uma maquinaria recém-adqui
rida; pasteurizadores" padronizadores, i nsta
lação de frio, etc., tudo bem d istribuído, e 
mesmo o equipamento velho se encontra 
em perfeito estadb de conservação e fun
cionamento. A direção do DEAL está a car-

. go do Sr. Celso de Carva l ho, também ex
aluno do I .L.C.T., o qual d irige eficiente
mente os trabalhos de abastecimento de 
leite em Pôrto Alegre. 

O DEAL beneficia e distribui cêrca de 
1 70 000 l itros de leite diários, possui cinco 
postos de resfriamento, nas zonas mais dis
tantes, e, uma fábrica de leite em pó situa
da na cidade de Taquara, a qual trabalha 
somente durante quatro meses no ano, com 
o excesso de leite do período de verão. 
Quando a l i  estivemos, o recebimento era 
de cêrca de 1 9 000 l i tros diários. O leite em 
pó industria l izado é reconstituído e mistura
do ao leite "in natura" na época da sêca, 
a fi,m de evitar falta de leite em Pôrto 
Alegre no período de inverno. O abasteci
mento,de leite àquela capital é ·bom. Entre
tanto, custa ao Estado elevada importân-

, cio pois o produto é vendido abaixo do pre
ço de custo, o que não sucederia se esti
vesse sob a direçãE> de uma cooperativa 
ou de emprêsa particular. 

A tarde visitamos a Escola  Aflrotécnica 
de Via mão, onde ribs foi oferecido um a l
môço. A escola possui também um depar
tamento de lacticínios, com pequenaj ins
talações, e ministra cursos regu larés de 
lacticínios CQm duração de três anos. O 
ensino dessa matéria parece bastante teó
rico, dada à falta' de instalações e de leite 
para industrial izar, bem como de profes
sôres. De Viamão seguimos para a cidade,�, 
de Taquara, onde visitamos a fábrica de lei!} 
te em pó ' a que nos referimos acima. .. 

A noite nos foi oferecido, em Pôrto Ale
gre, pela firma de equipamento para lacti
cínios Atlas do Brasil S/A um churrasco na 
Cabana Gaúcha, do qua l participaram os 
representantes da Atlas, Srs. Umberto Lo
vera e Cláudio Meneghettij Dr. Bento Pires 
Dias e Dr. Paulo Rodrigues, da ASCARj Dr. 
Si lvestre Vargas, da Escola de Viamão, e o 
nosso grupo. Num ambiente cordial e ami
go, saboreando os deliciosos churrascos e 
vinhos gaúchos, acompanhcidos por boa 
música de acordean e pelos cantores de 
"folklore" do Rio Grande do  Sul, a turma 
passou umas horas agradáveis e uma vez 
mais ficamos encantados com a grande hos
pitalidade que nos foi dispensada por aquê
le povo amigo. 

Dia 14/12 

Acompanhados do Dr. Paulo Rodrigues 
e tendo à nossa disposicão veículos e moto
ristas da ASCAR, seg'uimos para Lajea
do, onde visitamos uma fábrica de lacticí
n ios instalada sob orientação da ASCAR, 
pertencente à firma Lacesa Ltda. A fábrica 
está recebendo cêrca de 1 2 000 litros de  
leite diários, que sãó industria l izados em 
queijo e manteiga. Vende, na  cidade, cêr
ca de 1 500 l i tros de leite pasteurizado e en
g�rrafado. Grande parte da manteiga é 
feita com creme coletado nos sítios mais 
distantes, ' que não podem enviar o leite 
diàriamente. ,Possui uma aparelhagem 'com
pleta p�ra o fabrico de manteiga, inclusive 
desodorlzador para creme. São também 
completas as instalacões para queijo, com 
pasteurizadores de placa, padronizadoras, 
câmara frigorífico e de cura, etc. O leite, 
de um modo geral, é de qua l idade inferior, 
devido ao número elevadp de pequenos 
produtores, cêrca de 2 000, o que d ificulta 
e retarda a coleta do produto e o expõe 
a contaminações constantes. A fábrica de  
Lajeado foi muito bem planejada e' é mo
dernamente equipada mas, apesar do gran
de esfôrço dispendido, os trabalhos de, ma
nipulação de queijo e manteiga ainda têm 
problemas técnicos que ocasionam produtos 
de qual idade inferior. Estão sendo feitas 
tentativas de pagar o leite pela qual idade 
mas, devido à concorrência do DEAL a in
dústria particular não tem sido bem suce
dida porque êsse Departamento paga a o  
produtor mais 8 cruzeiros por l itro. Com 
relação à compra de creme, foi possível es
tabelecer um preço superior pelo creme me
nos ácido. 

A Usina de lajeado, com tôdas as insta
lações, custou aproximadamente 40 mi
l hões de cruzeiros; sendo esta importância 
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financiada pelo programa de assistência à 
indústria de lacticínios desenvolvido pela 
ASCAR. Outras fábricas semelhantes a '  es
sa estão sendó construídas' em diferentes ' 
zonas �o Estado, com a assistência daque
le Sr::rvl�O de Extensão, o que muito está 
contrrbulndo para o progresso da indús
tria de lacticínios do Rio Grande do Sul .  

A firma possui ainda uma criacão de suí
nos da raça Duro'c, para aproveitam�nto do 
sôro, com 800 anin:'lOis. . '  

Após têrmos visitado todos os setores 
da fábrica, obtendo completas i nformacões 
f<;>i-nos ofereci.do um a lmôço, do qual parti� 
c lparam o Diretor Presidente e os técni
cos da organização. 

Há um bom entendimento entre essa fir
ma e ? I nstituto Cândido Tostes. Um rapaz 
de La leado está estudando lacticínios em 
J uiz de Fora para, depois, trabalhar · na or
ganização e a dois estudantes do I. L. C.T. 
foi oferecido um e'stágio naquela fábrica,. 
a qual lhes ofereceu passagem de ida e vol
ta, bem como estadia gratuita. 

. � tarde, seguimos para Montenegro, onde 
vIsitamos o Pôsto Zootécnico das Colônias 
modelarmente d irigido pelo Dr. Waldema; 
de Oliveira . que também nos ofereceu um 
del icioso lanche, com produtos de lacticínios 
do Pôsto, bem como pagou as despesas do 
hotel onde o grupo pernoitou. 

O Pôsto �as Colônias possui pequena 
mas bem onentada escola  de lacticínios 
com capacidade para oito alunos, que fa� 
zem anualmente um curso prático de lac
ticín ios durante o ito meses, com a lgume 
orientaçõo em zootecnia. 

. , O .instrutor dt; I,acticínios � o Sr. Rui, que 
la fez um estagio . no I nstituto "Cândido 
Tostes" em J uiz de Faro. Prima a escola ' 
pela ordem e l impeza que se pode observar 
em tôdas as seções. Vimos os produtos fa
bricado.s - queijos, manteiga, coalhadas e 
doce. de Ie:ite - todos de excelente qual i
dade e mU ito bem embalados. O Sr. Rui fêz 

: uma explanaçõo do programa de lacticínios 
que ensina, o qual nos pareceu bastante 
eficiente. Visitamos, ainda, os outros seto
res do Pôsto : suinocultura, avicultura e a 
fazenda com plantei leiteiro de gado holan
dês, Jersey e Ayrsh ire. Faz orden ha mecâ
nic� da produçõo de 800 l i tros diários, os 
quOls sõo beneficiados e industrial izados 
pela Escola. 
. D urante tôdas as 'viagens pelo interior, 
a turma nõo se cansava de admirar as mag
n íficas terras do Rio Grande do Sul, com 
excelentes lavouras de arroz, mi lho, trigo, 

soja, etc., e também os belos rebanhos de 
gado leite iro, especia lmente ' holandês. 

Dia 1 5/12 

Segu imos de Montenegro para Pôrto Ale
gre e à tarde para Pelotas. Encontramos o 
�r: .Jorge Cassa! � nossa ' espe.ra, na rodo
Viana, com o on lbus do proleto que foi 
colocado à nossa disposição durante todo 
o tempo que estivemos . em Pelotas . . 

Nesse mesmo dia visitamos a fábrica de 
leite em pó da Cooperativa de . Produtores 
de Leite. Esta foi construída com a colabo
raçõo de várias entidades. O MinistéÍrio da 
Agricultura construiu o prédio, o FISI for
neceu o equipamento e a Cooperativa de 
Pelotas o terreno. A fábrica tem capacidade 
para industrial izar 60 000 l itros diários, mas 
estava, ·naquele período, recebendo · 22 000. 
A capacidade máxima que já a tingiu foi 
35 000 l itros diários. Os produtos industria
I i:z:ados SÕO:  leite em pó desnatado, man
teiga extra e requeijão para aproveitamen
to do leite ácido que é sempre em quanti
dade de dois a três mil litros diários. De 
acôrdo com o contrato rea l izado com o 
FISI (Fundo I nternaciona l de Socorro à In
fância), o leite em pó é vendido ao Minis
tério da Saúde pelo preço de custo. 

A orientaçõo técnica da fábrica parece 
bem conduzida. Entretanto, é de se surpre
ender que, numa região de condicões eco
lógicas tõo favoráveis e com um '  rebanho 
de gado holandês de tradição no pa ís, . o 
aumento da produção venha se verificando 
tõo lentamente nõo obstante os três ou 
quatro anos'  de funcionamento .da fábrica. 

Dia 1 6/12 

Pela manhã, visitamos o nôvo prédio da 
Escola de Agronomia Eliseu Maciel e a Fa
zenda da Palma com a pequena escola  de 
lacticínios do ETA-Projeto 3, que se en
contrava em reparos para uma completa 
remodelaçõo das instalações. Deverá entrar 
em funcionamento novamente êste ano. 

O Dr . . Jo�ge Cassai, completandei a gran
de hosplta l rdade de que fomo.s a lvo no Rio 
Grande do Sul, nos acompanhou em tôdas 
as visitas e ofereceu tudo que . estava ao 
se� _a lcance, transporte, hospedagem e re
felçoes nos melhores restaurantes da cidade, 
bem como um churrasco na Fazenda. da Pal- • 

ma. A fim de proporcionar à :  turma um 
pouco de recreaçõo, l evou-os de ônibus à 
Praia do Casino, na cidade de Rio Grande. 
Entretanto, a excursão par�ce que estava 
mesmo traçada para ser exclusivamente téc-
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nica. Neste único passeio tul-lstico houve ' u� 
acidente. Estourou um dos pneus do ôni
bus, o que atrasou muito a viagem e quan-

. do chegamos à praia.já era muito tarde, 
quase noite. 

Dia 17/12 

Saimos de Pelotas às cinco horas da . ma
nhã, de ônibus, e a inda regressamos ao Rio 
nesse mesmo dia." A turma, cO'm o Profes
sor Hobbes, permaneceu em Pôrto Ale
gre e regressou a Juiz de Fora no dici ,1 8. 
Estavam todos muito satisfeitos por ter .rea
lizado uma excursão que na opinião do Dr. 
Hobbes foi uma das mais úteis até hoje rea
l izadas pelos formandos em lacticínios do 
I .  L. C.T. 

OBSERVAÇÕES : 

Graças à colaboração dos órgõos in i
cialmente mencionados e também à boa 

. vontade do Sr. Secretário de Agricultura 
'de Minas Gerais, Dr. Roberto Resende, que 
adiantou a verba pela Secretaria, foi possí
vel rea l izar ·  uma excursão de grande pro
veito, que possibi l i tou aos novos técnicos 
em lacticínios conhecer os mais variados 
estabelecimentos i ndustriais e 'ter uma idéia 
do grande potencial para a indústria leitei
ra que a reg ião sul oferece. Puderam obser
var e constatar o progresso e também as 
necessidades de nossa indústria lacticinis
ta, bem como o grande mercado de traba
lho para a profissõo que escolheram, pois 
em todos os setores visitados podia-se sen
tir que a carência de técnicos era acen
tuada, 

À primflira vista observa-se um verda
deiro contraste - tanta falta de técnicos 
com tantas escolas, pois na região sul exis
te seis escolas de lacticínios. Entretanto, 
poucas estõo em funcionamento. Quatro 
dessas escolas local izam-se no Rio Grande 
do Sul, sendo uma em Viamõo, com curso 
técnico, e as outras em Pelotas, Montene
gro e Bagé, com cursos práticos. Em São 
Paulo há uma escola em Pirassununga, com 
curso técnico e no. Paraná uma na Granja 
do Canguiri, com curso prático. Dessas seis 
escolas, duas têm funcionado regularmente, 
embora carentes de professôres técnicos es
pecial izados. A de P irassununga já prepa
rou duas turmas de técnicos, em 1 961 e 1 962, 
e no Rio Grande do Sul  sômente a de Mon
tenegro tem funcionado sem interrupçõo 
mas, apesar do grande esfôrço do Professor 
Rui, não , tem condições para ir além do  
curso prático. As escolas de Pelotas e Bagé, 

bem como a do Paraná, sõo do mesmo ní
vel. Infel izmente se encontram fechadas. A 
vista dêstes exemplos, mais nos convence-

. mos da necessidade de se promover .a cria
ção de um curso superior de lacticínios e 
o melhoramento do ensino técnico em J uiz 
de Fora. E um programa que deve merecer 
todo o apoio das autoridades responsá
veis. 

Sem. a .formaçõo de professôres de n ível 
mais elevado e especial izados nos diver
sos setores da indústria de lacticínios, o en
sino técnico será sempre falho. Pouco in
flu irá no melhoramento da indústria a cria
çõo de outras escolas, como por exemplo, 
uma na Bahia, em construçõo, e o plane
jamento de outra em Goiás. O Instituto 
" Cândido Tostes" foi a única escola de lac_ 
ticínios que se projetou devido ao seu bom 
planejamento i nicial, sua d ireçõo eficiente 
e seu corpo de mestres estrangeiros, prin
cipalmente dinamarqueses, que prepararam 
bem ós seus sucessores brasi leiros. Entretan
to, aquela Escola nõo tem evo lu ído à a ltu
ra de acompanhar as necessidades cres
centes da i ndústria. Isto porque têm falta
do recursos financeiros e nõo houve maior 
treinamento para o seu corpo docente. Não 
existem, no país, possibi l idades de se aper
feiçoarem mais. Também não houve espe
cial izações em países estrangeiros de a lto 
nível lactic inista. Sem uma fonte renovado
ra de conhecime.ntos, nõo podemos esperar 
melhores resultados do que êsses. 

Queremos, nesta oportunidade, agrade
cer aos Co-Diretores do ETA o nos ter per
mitido rea l izar esta interessante viagem. 
Estendemos éstes agradecimentos a todos 
que, de um modo gerál, colaboraram paro 
que a nossa excursõo alcançasse os objeti
vos desejados. De modo especial, deseja
mos agradecer a colaboraçõo finance iro 
oferecida pelas companhias . de lacticín ios 
Nestlé e Vigor, em São Paulo, bem como 
.0 excelente recepçõo, em Campinas, do Pro
fessor Bruno Christensen. No Paraná, as 
atencões do Dr. José Quirino dos Santos. 
No Rio Grande do Sul, onde recebemos as 
mais elevadas demonstrações de aprêço, a 
cooperação do Dr. Celso de Carva lho, do 
DEAL; do Professor Si lvestre Vargas, de 
Viamõoi da ASCAR, ' especialmente na pes
soa do Dr. Paulo Rodrigues. Agradecemos 
também ao Dr. Jorge Cassai, Diretor do 
ETA-Projeto 3 em Pelotas;  ao Dr. Walde
mar de Oliveira e ao Professor Rui, respec
tivamente Diretor e Professor do Pôsto 
Agropecuário das Colônias; em Montenegro; 
à Lacticínios Lacesa S/A e aos representan
tes da' Atlas  do Brasi l  S/A em ·Pôrto Alegre. 

í I 

I 
I, 
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Se V. S. precisa de impressos, tais como : 
Livros, 

Jornais, 
Revistas, 

Clichês, 
Convites de Casamento e Formatura, 

Santinhos de Primeira Comunhão, 
SerViços de Encadernação, 

Em suma, qualquer trabalho tipográfico . 
, 

Visite (I Tipografia LAR CATOLICO ! 
ONDE É IMP}tESSA ESTA REVISTA 1==_ 

TÉCNICA ! RAPIDEZ ! EFICIÊNCIA ! PERFEIÇÃO 
Rua Halfeld, 1 179 - Caixa postal 73 - JUIZ DE FORA • � 
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u e i j  o - M li n t e i ' g li 
Organização de Vendas de Laticínios na capital de São 
Paulo, procura fábricas de Queijos, etc., para forneci-. 

mentos durante o ano todo. 

Pode-se fazer contratos e p,agamentos à Vista. 

Estuda-se Financiamento ou Participação . . 
Resposta para : LATICíNIOS PETER LTDA. 

Rua da Mooca, 2493 - Tel. 93-3268 
SÃO PAULO -- Capital 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
LEI N9 4 024 

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 

Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

O Presidente da Repúbl ica : 
Faca saber que o Congresso Naciona l  

decréta e eu sanciono a seguinte lei :  

TITULO I 
Dos fins da · Educação 

Art. 1 .9 - A educação nacional, inspirada 
nos princípios de l iberdade e nos i.deais 
de sol idariedade humana, tem por fim : 

a) a compreensão dos d ireitos e deveres 
da pessoa humana, do cidadão, do Estado, 
da família e dos demais grupos que com
põem a comunidade; . 

b) o respeito à dignidade e às l iberdades 
fundamentais do· homem; 

c) o fortalecimento da unidade naciona l 
e da sol idariedade internacional ;  

d )  o desenvolvimento integra! .da perso
nal idade huma.na e a sua partlclpaçao na 
obra do bem comum;  

e) o preparo do  indivíduo e da so.cie��
de para o domínio dos recursos . clenhf�
cos e tecnicológicos que l hes permltar:' .  uti
l izar as possibi l idades e vencer as dificul-
dades do meio; . 

f) a preservação e expansão do patrimô
nio cultura l ;  
. g )  a condenaç�o a qualqu�r !rot�me�t? 
desigual por motivo de convlcçao fdosof l 
ca, pol ítica ou rel ig iosa, bem como a quO ls
quer preconceitos de classe ou de raça. 

TfTULO I I  
Do direito à Educação 

Art. 29 - A educacão é direito de to
dos e será dada no 'Iar  e na escola. 

Parágrafo único - A famíl ia cabe esco
lher o gênero de educação que deve dar 
a seus fi l hos. 

Art. 39 - O . direito à educação· é asse-
gurado : 

. 

I) pela obrigação do poder públ ico e 
pela l iberdade de iniciativa particular  de 
ministrarem o ensino em todos os graus, 
na forma da lei em vigor; 

1 1) pela obrigação do Estado de forne
cer recursos indispensáveis para que a fac 
mília e, na falta desta, os demais mem
bros da sociedade se desobriguem dos en
cargos da educação, quando provada a . in
suficiência de meios, de modo que selam 
asseguradas iguais oportun idades a todos . . 

rrTUlO I I I  
Da liberdade do ensino 

Art. 49 - E assegurado a todos, na for
ma da l eC o direito de transmitir seus co
nhecimentos. 

Art. 59 - São assegurados ·aos estabele
cimentos de ensin6 públ icos e particulares 
legalmente autorizados, adeguada repres�n
tacão nos conselhos estaduOls de educaçao, 
e ó reconhecimento, para todos os fins, dos 
estudos nêles realizados. 

rrTU LO I V  
Da administração do ensino 

Art. 69 - O Min istério da Educação e 
Cultura exercerá as atribuições do Poder 
Público Federal em matéria de educação. 

Parágrafo único - O ensino mil itar será 
regulado por lei especial .  

Art. 79 - Ao Min isfério da Educação e 
Cultura incumbe vela r  pela observôncia 
das leis do ensino e pelo cumprimento das 
decisões do Conselho Federal de Educação. 

Art. 89 - O Conselho Federal será consti
tuído por vinte e quatro membros, nome�
dos pelo Presidente da Repúbl ica, por seis 
anos, dentre pessoas de notável saber e 
experiência em matéria de educação. 

§ 1 9  - Na escolha dos membros do Con
selho o Presidente da República levará em 
consideracão a necessidade de nêles se
rem devicÍamente represeritadas as d iversas 
regiões do País, os diversos graus de en
sino e o magistério oficia l e particular. 

§ 29 - De dois em dois anos, cessará o 
mandato de um têrço dos membros do 
Conse lho, permitida a recondução por uma 
só vez. Ao ser constituído o Conselho, um 
têrco de seus membros terá mandato, ape
nas, de dois anos, e um têrço de quatro 
anos. 

§ 39 - Em caso de vaga, a nomeação 
do substituto será para completar o prazo 
de mandato do subsfituído. 
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§ 49 - '0 Conselho Federal de Educação . 
será dividido em câmaras para deliberar 
sôbre assuntos pertinentes ao ensino pri
mário, médio e superior, e se reunirá em 
sessão plena para decidir sôbre a maté
ria de caráter geral. 

§ 59 - As funções de conselheiro são 
consideradas de relevante interêsse nacio
nal, e o seu 'exercício tem prioriçlade sôbre 
o de quaisquer cargos públicos de que se
jam titulares ou conselheiros. Estes terão 
d ireito a transporte, quando convocados, . e às diárias ou jeton de presença a serem 
fixadas pelo Ministério da Educação e Cul
tura, durante O' período das réuniões. 

Art. 99 - Ao Conselho Federal de Educa
ção, além de outras atribuições conferidas 
por lei ,  compete : . 

a) decidir sôbre o funcionamento dos es
tabelecimentos isolados de ensino superior, 
federais e particularesj 

b) decidir  sôbre ,o reconhecimento das 
universidades, mediante a aprovação dos 
seus estatutos e dos estabelecimentos ISO
lados de ensino superior, depois de um 
prazo de funcionamento regular de, no 
mín imo, dois anOSj 

c) pronunciar-se sôbre os r e I a t ó r i o s  
anuais dos institutos referidos nas a l íneas 
anterioresj 

. 

d) opinar sôbre a incorporação de esco
las ao sistema federal de ensino, após ve
rificacão da existência de recursos orca-
mentÓriosj 

, 

e) indicar discipl inas obrigatórias para os 
sistemas de ensino médios (artigo 35, § 1 9) 
e estabelecer a duracão e o currícu lo  mí
nimo dos cursos de 'ensino superior, con
forme o disposto nq art. 70; 

f) Vetadoj 
g) promover sind icâncias, por meio de 

comissães especiais, em qua isquer estabele
cimentos de ensino, sempre que julgar con
veniente, tendo em vista o fiel cumprimen
to desta le i j  

h) elabor.ar seu regimento a ser aprova· 
do pelo Presidente da Repúbl ica j 

i) conhecer dos recursos i nterpostos pe
los candidatos ao magistério federal e de
cidir sôbre êlesj 
. j) sugerir medidas para organ ização e 
funcionamento do sistema federal de en
s inoj 

. 1) promover e divu lgar estudos sôbre os 
sistemas estaduais de ensinoj 

m) adotar .ou prop9r modificaçães e me
d idas que visem à expansão e ao aperfei
çoamento do ensinoj 

n) estimular a assistência social escolorj 
o) emitir pareceres sôbre {J5suntos e' 

questões de natureza pedagógica e educa
tiva que lhe sejam submetidos pelo Presi� 
dente da Repúbl ica ou pelo Ministro da 
Educação e Culturaj • 

p) manter intercâmbio com os' conselhos 
estaduais de educação j 

q) ana.lisar anualmente as estatísticas do 
ensino e os dados complementares. 

§ 1 9  - Dependem de homologação do Mi
nistro da Educação e Cultura os atos com
preendidos nas letras "a", "b",  "d",  "e�' ,  

' 1If", "hll e lIi"  i 
§ 29 - A autorização e a fiscal ização dos 

estabelecimentos estaduais isolados de en
sino superior caberão aos conselhos esta_O 
duais de etlucação na forma da le i  esta
dual respectiva. 

Art. 1 0  - Os Conselhos Estaduais de Edu
cação orgánizados pelas leis estaduais, que 
se constituírem com membros nomeados pe
la autoridade competente, incluindo repre
sentantes dos diversos graus de ensino e do 
magistério oficial e particl{ lar, de notório 
saber e experiência, em matéria de educa
ção, exercerão as atribuições que esta lei 
lhes consigna. 

TITULO V 

Dos sistemas de ensino 

Art. 1 1  - A União, os Estados e , o Dis
trito Federal organizarão os seus sistemas 
de ensino, com .observância da presente 
lei. 

Art. 12 - Os sistemas de ensino aten
derão à variedade dos cursos, à flexibi l i
dade dos currículos e ô articulação dos d i
versos graus e ramos. 

Art. 1 3  A União organizará o ensino 
públ ico dos territórios e estenderá a ação 
federal supletiva a todo o país, nos es
tritos l imites das deficiências ' locais. 

Art. 1 4  - t da competência da União re
conhecer e i nspecionar os estabelecimentos 
particulares de ensino superior. 

Art. 1 5  - Aos Estados que, durante 5 
anos, mantiverem universidade própria com 
funcionamento regular, serão conferidas as 
atribuições a que se refefre a letra nbn do 
art. 99, tanto quanto aos estabelecimentos 
por êles mantidos, como quanto aos que 
posteriormente sejam criados. 

Art. 1 6  - t da competência dos Estados 
e do Distrito Federal autorizar o funciona
mento dos estabelecimentos de ensino pri-
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mario e médio não perten�entes . à �nião, 
bem como reconhecê-los, e i nspeciona-Ias. 

§ 1 9  - São' condições para O '  reconheci
mento : 

a) idoneidade moral e profissional do di
retor e do corpo docente j : 

b) i nstalações satisfatóriasj 
c) escrituração escolar e arquivo que .asse

'gurem a verificação da identidade d� ca:. 
da aluno, e da regularidade e autencldade 
de sua vida escolarj 

d) garantia de remuneração condigna aos 
professôres j 

e) obseriância dos demais preceitos des
tei lei. 

§ 29 - Vetado. 
§ 39 - ·As. normas para obser,vância dês

te artigo e .  parágrafos serão -fixadas pelo . 
Conselho' Estadual de Educação. 
Art. 17 - A 

'
instituição e o reconhecimen

to de escolas de grau médio pelo� ,E�ta
dos, pelo Dis!rito Federal .e . p�lC?s Terrltorlos, 
serão comun icados ao Mlnlsteno da· Educa
cão e Cultura para . fins de registro e vali
dade dos certificados ou diplomas que ex
pedirem, 

Art. 1 8  - Nos estabelecimentos oficiais 
de ensino médio e superior, será recusada 
a matrícula ao a luno reprovado mais de 
uma vez em qualquer série ou conjunto de 
disciplinas. 

Art. 1 9  - Não haverá distinção de d ire�
las . . .  Vetado . , .  entre os estudos rea l l
realizados em estabelecimentos oficiais e os 
realizados em estabelecimentos particulares 
reconhecidos. 

Art. 20 - Na organização do ensino pri
mário e médio, a .lei federal ou estadual 
atenderá : 

a) à variedade de métodos de ensino e 
formas de atividade escolar, tendo-se em 
vista as pecu l iaridades da região e de 
grupos sociaisj 

b) ao' estím�lo de exper}ências pedagó
gicas com o fim de aperfeiçoar os proces
sos educativos. 

Art. 21 - O ensino, em todos os Waus, 
pode ser ministrado em e.scolas .pú.b l!cas, 
mqntidas por fundaçõe� cU IO patrlmonlo ,e 
dotações sejam provenientes do Poder P�
bl ico, ficandO' o pessoal qu� nelas s.ervlr 
sujeitos, exclusivamente, às .Ie ls trabalh istas. 

§ 19 ..,. Estas escolas, quando de en�ino 
médio ou superior, p�d�m cobrar  a,:ulda
des ficando sempre sUleltas a prestaçao de 
con

'
tas, peran te o Tribunal de  Contas, e a 

apl icação, em melhoramentos escolares, de 

qualquer saldo . verificado em seu balanço 
anual .  

§ 29 '- Em caso de extinção da fundação, 
o seu patrimônio reverterá ao Estado. 
, § 39 - Lei ·  especia l  fixará as norlT!as �a 
contribuicão destas fundÇlções, organlzaçao 
de seus 'conselhos diretores e demais con
diçqes a que ficam sujeitas. 
. Art. 22 - Será obrigatória a prática da 
educacão física nos cursos primário e· mé
dio, a'té a idade de '1 8 anos. 

TITULO V I 

Da educação de grau primário 

CAPITULO ' I 
Da educação pré-primária 

Art. 23 - A educação pré-primária des
tina-se aos menores até sete anos, e será 
ministrada em escolas maternais ou jardins 
de infância. . . 
. Art. 24 - As emprêsas que tenham a seu 
servico mães de menores de 7 anos se
rão . estimuladas a organ izar e manter 
por iniciativa própria . ou e!11 �o?F:eração 
com os podêres públicos Instltulçoes de  
educação pré-primária. 

CAPITULO 1 I  
Do ensino primário 

Art. 25 - O ensino primário tem por fi� 
o desenvolvimento do raciocínio e das ati
vidades de expressão da criança, e a sua 
integração no meio físico social . 

Art. 26 - O ensino primário será mln:s
trado, no mínimo, em quatro séries anuais . 

Parágrafo único - Os sistema: de �nsin.o 
poderão estender a sua . du:arao ate seis 
anos, ampl iando, nos dOIs . u!tl.mos, os co
nhecimentos do aluno e Inlc lando-o em 
técnicas de  artes apl icadas, adequadas ao 
sexo e à idade. 

Art. 27 - O ensino primano ob�i�atório 
a partir dos se:te anos e só será min istrado 
na l íngua nacIOnal. Para os que o inicia
rem depois dessa id.a?e poderão ser for
madas classes especiais ou cursos supleti
vos correspondentes ao seu n ível de de
senvolvimento. 

Art. 28 - A administração do . en�ino nos 
Estados, Distrito Federal e TerritÓriOs pro
moverá : 

a) o levantamento anual  do registro das 
crianças em idade escolarj 
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b) ó ,  incentivo e a fiscalização da fre-
qüência ' às aulas. , 

Art. 29 - Cada município fará, anualmen
te, a chamada da população escqlar de 
sete anos de idade, para matrícula na es
cola primária. 

Art. 30 - Não poderá exercer função 
pública nem ocupar emprêgo em socieda
de de economia mista ou emprêsa conces
sionária de serviço públ ico, o pai de fa
míl ia ou responsável por criança em idade 
escolar sem fazer prova de matrícula des
ta, em estabelecimento de ensino, ou de 
que lhe está sendo ministrada educação 'no ' 
lar. 

Parágrago unlco - Constitue, casos de 
isenção, a lém de  outros previstos em lei : 

a) comprovado , estado de pobreza do 
pai ou responsável; 

b) insuficiência de escolas; 
c) matrícula encerrada; 
d) doença ou anomal ia grave da criança. ' 
Art. 31 - -As emprêsas industriais, comer.-

ciais e agrícolas, em que trabalhem mais 
de 100 pessoas, são obrigadas a manter en
sino primário gratuito para os seus servido-
res e os filhos dêsses. ' 

§ 1 9  - Quando os trabalhadores não 
residirem próximo ao I.ocal de sua ativida
de, esta obrigação poderá ser substituída 
por instituição de bôlsas, na forma que a 
lei estadual estabelecer. 

§ 29 - Compete à administração do ensi
no local, com recurso para o Conselho Esta
dual de Educação zelar pela obediência ao 
disposto neste artigo. 

Art. 32 - Os proprietários rurais que não 
puderem manter escolas primárias para as 
crianças residentes em suas g lebas deverão 
facilitar-lhes a freqüência às escolas mais 

, próximas, ou propiciar a instalação e fun
cionamento de escolas públ icas em suas 
propriedades. 

TfTULO V I I  
Da educação de grau médio 

CAPITULO I 
Do ensino médio 

Art. 33 - A educação de grau médio, 
em prosseguimento à min istrada na escola  
primária, destina-se à formação do ado
lescente. 
, Art. 34 - O ensino médio será ministra� 

do em dois ciclos, ó ginasial e o colegial, 
e abrangerá, entre outros, os cursos secun-

dários, técnicos e de formação de profes
sôres para o ensino primário e pré-primário. 

Art. 35 - Em cada ciclo haverá discipli
nas e práticas educativas, obrigatórias :e 
optativas. • 

§ 1 9  - Ao Conselho Federal de Educa
ção compete indicar, para todos os siste
mas de ensino médio, até cinco discipli
nas obrigatórias, cabendo aos conselhos. 
estaduais de educação completar o seu 
número e realacionar as de caráter opta
tivo que podem ser adotadas pelos estabe
lecimentos de ensino. 

§ 29 - O Conselho Federal e os conselhos 
estaduais, ao relacionarem as discipl inas 
obrigatórias na forma do parágrafo an
terior, definirão a amplitude e o desenvol
vimento dos seus programas em cada ciclo. 

§ 39 - O currículo das duas primeiras sé
ries do 1 9  ciclo será comum a todos os cur
sos de ensino médio no que s'e refere às 
matérias obrigatórias. 

Art. 36 :... O ingresso na primeira série do 
1 9  ciclo dos cursos de ensino médio depen
de de aprovação em exame de admissão, 
em que fique demonstrada satisfatória edu
cação primária, desde que o educando te
nha onze anos completos ou venha a a l
cançar essa idade no correr do ano letivo. 

Parágrafo único - Vetado. 
Art. 37 - Para matrícula na 1 � série do 

ciclo colegial, será exig ida conclusão do 
ciclo g inasial ou equivalente. 

Art. 38 - Na organização do ensino de 
grau médio serão observadas as seguintes 
normas : 

I) Duração mínima do período escolar:  
a) cento e oitenta dias de trabalho esco

lar efetivo, não incluindo o tempo reserva
do a provas e exames; 

b) vinte e quatro horas semanais de au
las para o ensino de disciplinas e práti
cas educativas. 

1 1) cumprimento dos programas elabora
dos, tendo-se em vista o períodp de traba
lho escolar; 

1 1 1) formação moral e cívica do ' educan
do, através de processo educativo que a 
des'envolva ; 

IV) atividades complementares de in iéia
ção artística; 

V) instituição da orientação educativa e 
vocaciona l  em cooperação com a famíl ia; , 

VI) freqüência obrigatória, só podendo 
prestar exame final, em primeira época, o 
aluno que houver comparecido, no mínimo, 
a ,  75% das aulas dadas. 
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Art. 39 ' - A apuração , do rendimento es
colar ficará a cargo dos estabelecimento.s 
de ensino, aos quais caberá expedir certI
ficados de conclusão de séries 'e ciclos e 
diplomas de conclusão de cursos. 

§ 1 9  - Na avaliação do aproveitamento 
do aluno preponderarão os resultados al
cancados, durante o ano letivo, nas, ativi
dades escolares, ' asseguradas ao professor, 
nos exames e provas, l iberdade de , formu
lação de questães e, autoridade de julga
mento. 

§ 29 - Os exames serão prestados peran
te comissão examinadora, formada de pro
fessôres do próprio estabelecimento, e, se 
êste fôr particular, sob fiscalização da auto
ridade competente. 

Art. 40 - Respeitadas as disposiçães des
ta lei, compete' ao Conselho Federal de 
Educaçãó, e aos conselhos estaduais de 
educacão, respectivamente, dentro dos seus 
sistemás de ensino : 

a) organizar a distribuição das discipli
nas obrigatórias fixadas para cada curso, 
dando especial relêvo ao ensino de portu-
guês ; ' , 

b) permitir aos estabelecimentos de ensi
no escolher livremente até duas disciplinas 
optativas para integrarem o corrículo de 
cada curso; 

c) dar aos cursos que funcionarem à noi
te, a partir das 18 horas, ,estruturação p�ó
pria, inclusive a fixação do número de d lOS 
de trabalho escolar efetivo, segundo as pe-
culiaridades de cada curso. . 

Art. 41 - Será permitida aos educandos 
a transferência -de um curso de ,  ensino mé
dio para outro, mediante adaptação, previs
ta no sistema de ensino. 

Art. 42 - O Diretor da escola deverá ser 
educador qualificado. 

Art. 43 - Cada esiabelecimento de e�si
no médio disporá em regimento ou esta
tutos sôbre a sua organização, a, constitui
cão dos seus cursos, e o seu reg i'me ad
ministrativo, discipl inar e didático. 

CAPITULO l i  
Do Ensino Secundário 

Art. 44 - O ensino secundário admite 
variedade de currículos, segundo as maté
rias optativas que forem preferidas pelos 
estabelecimentos. 

§ 1 9  - O ciclo ginasial terá a duração 
de quatro séries anuais e o colegial de três 
no mínimo. 

§ 29 - Entre as discipl inas e práticas edu
cativas de caráter optativo nos 19 e 2� ci-

cios, será inc luída uma vocacional, dentro 
das necessidades e possibi l idades locais. 

Art. 45 - Nó ciclo ginasial serão ministra
das nove disciplinas. 

Parágrafo único - Além das práticas edu
cativas, não poderão ser ministradas menos 
de 5 nem' nem mais de 7 disciplinas em 

' cada série, das quais uma ou duas devem 
ser optativas e de l ivre escolha do esta
belecimento para cada curso. 

Art. 46 - Nas duas primeiras séries d o  
ciclo colegial, a lém das práticas educativas, 
serão ensinadas oito discipl i nas, das quais 
uma ou duas optativas, de l ivre escolh a  
pelo estabelecimento, sendo n o  m!nimo 
cinco .e no máximo sete em cada série. 

§ 1 9  - A terceira série do ciclo colegial 
será organizada �om currículo aspectos l in
guísticos, históricos e l i terários. 

§ 29 - A terceira série do ciclo colegial '  
será organizada com currículo diversifica
do, que vise ao preparo dos , alunos para os 
cursos superiores e compreenderá, no míni
mo, quatro e no máximo, seis disciplinas, 
podendo ser ministrada em colégios uni
versitários. 

CAPfTULO I I I  

Do Ensino Técnico 

Art. 47 - O ensino técnico de grau mé-
dio abrange os seguintes cursos : 

a) industrial ; 
b) agríco la i 
c) comercial . 
Parágrafo ún ico - Os cursos técnico� de 

n ível médio não especificados nesta le i  se
rão reg ulamentados nos diferentes sistemas 
de ensino. 

Art. 48 ..:. Para fins de val idade nacional,  
os diplomas dos cursos técnicos de gra u  
médio serão registrados no Ministério da  
Educacão e Cultura. 

Art .
. 
49 - Os cursos industrial, agrícola  

e comercial serão ministrados em dois ci
cios : o g inasial, com a duração de quatro 
anos, e o colegial, no mínimo de três anos. 

§ 1 9  _ As duas últimas séries do 1 9  ci
cio incluirão, além das discipl i!1as especí
ficas de ensino técnico q uatro do curso 
ginasial secundário, sendo uma optativa . 

§ 29 - O 29 . ciclo incluir.á a lé
.
m .das d.is

cipli nas específicas do ens ino tecnlco, C J O 
co do curso colegial secundário, sendo uma 
optativa. 

§ 39 - As disciplinas optativas serão de  
l ivre escolha do estabelecimento. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 28 MAIO-JUNHO DE 1 963 Ex-felctiano 

§ 49 - Nas escolas técnicas e industriais, 
poderá haver, entre o primeiro e o segundo 
ciclos, um curso pré-técn ico de um ano, on
de serão min istradas as cinco discip l inas de 
curso colegial secundário. 

§ 59 - No caso de instituição do curso 
pré-técnico, previsto no parágrafo ante
rior, no segundo ciclo industria l  poderão 
ser ministradas apenas a.s discipl inas espe
cíficas do ensino técnico. . 

Art. 50 - Os estabeleci�entos de ensinq 
industrial  poderão, além dos cursos referi
dos no artigo anterior, manter cursos de 
aprendizagem, básicos ou técnicos, bem 
como cursos de a rtesanato e de mestria, 
Vetado. 

Parágrafo único - Será permitido, em es
tabelecimentos isolados, o funcionamento 
dos cursqs referidos nesfe artigo. 

Art. 51 - As emprêsas industriais e comer
ciais são obrigadas a min istrar, em coope
ração, aprendizagem de ofícios e técn icas 
de trabalho aos menores seus empregados, 
dentro das normas estabelecidas pelos âife
rentes sistemas de ensino. 

§ 19 - Os cursos de aprendizagem indus
trial e comercial terão de uma a três sé
ries anuais de estudos. 
. § 29 - Os portadores de carta de ofício 

ou certificado de conclusão de curso de 
aprendizagem poderão matricular-se, me
diante exame de habi l itação, nos g inásios 
de ensino técnico,· em série adequada ao 
grau de estudos a que hajam atingido no 
curso referido. 

CAPITULO I V  
Da Formação do magistério para o 

ensino primário e médio 

Art. 52 - O ensino normal tem por fim 
a formação de professôres, orientadores, 
supervisores e administradores escolares 
destinados ao ensino primário, e o desen
volvimento dos conhecimentos técnicos re
lativos à educação da- infância. 

Art. 53 - A formação de docentes para 
o ensino primário far-se-á : 

a) em escola normal de grau ginasial  no 
mínimo de quatro ' séries anuais  onde a lém 
das disciplinas obrigatórias do curso secun
dário g inasial será min istrada preparação 
pedagógica i 
. b) em · escola normal de grau colegial, 
de três séries anuais, no mínimo, em pros
seguimento ao - Vetado -'/ grau g inasial .  

Art. 54 - As escolas normais de grau g i_ 
nasial expedirão o d iploma de regente de 

ensino primaria e, as de grau colegia l ,  o 
de professor primário. 

Art. 55 - Os institutos de educação a lém . 
dos cursos de grau médio referidos no ar
tigo 53, min istrarão cursos de especial iza
ção, de admin istradores escolares e �e 
-aperfeiçoamento, abertos aos gr.aduados 
em escolas normais de grau coleg ia l .  

Art. 56 - Os sistemas de ens ino estabe
lecerão os l imites dentro dos quais os re
gentes poderão exercer o magistério pri-
mári� 

. 

Art. 57 - A formação de professôres, óri
entadores e supervisores para as escolas 
rurais primárias poderá ser feita em esta
belecimentos que lhes preservem a integra� 
ção no meio. 

Art. 58 - Vetado. 
Art. 59 - A formação de professôres pa

ra o ensino médio será feita nas faculda
des de fi losofia, ciências e letras e a de 
professôres de discipl inas específicas de en
sino médio técnico em cursos especiais de 
educação' técnica. 

Parágrafo único - . Nos Institutos de edu
cação poderão funcionar cursos. de forma" 
ção de professôres para o ensinO normal, 
dentro das normas estabelecidas para os 
cursos pedagógicos das faculdades de filo
sofia, ciências e letras. 

Art. 60 - O provimento efetivo em car
go de professor nos estabelecimentos ofi
ciais de ensino médio será feito por meio 
de concurso de títu los e provas - Vetado. 

Art. 61 - O mag istério nos estabeleci
mentos - Vetado - de ensino médio só po
derá ser exercido pç>r professôres registra
dos no órgão competente. 

TITULO V I I I  

Da orientação educativa e da inspeção 

Art. 62 - A formacão do or.ientador de 
educacão será fêita ' em cursos especiais 
que atendam as condições do grau do ti
po de ensino e do meio social a que se 
destinam. 

Art. 63 - Nas faculdades de filosofia se
rá criado para a formação de orientado
res de educa cão do ensino médio, curso 
especial a quê terão acesso os l icenciados 
em pedagogia, filosofia, psicologia ou  ci
ências sociais, bem como os d iplomõdos 
em Educação Física pelas Escolas Superio- · 
res de Educacão Física e os inspetores fe
derais de ensino, todos com estágio míni
mo de tr'ês anos no magistério. 
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Art. 64 Os orientadores de educação 
do ensino primário serão formados no� ins
titutos de educacão em curso especial a 
que terão acesso' os d iplo",!ados' em �sc�
las normais de grau colegial e em insti
tutos de educação, com estágio mínimo de . 
três anos no magistério primá rio. 

Art. 65 - O inspetor de ensino, escolh ido 
por concurso públ ico de títulos e provas -
Vetado - deve possuir  conhecimentos téc
n icos e pedagógicos demonstrados, de pr.e
ferência no exercício de funções de magis
tério de auxi l iar ·de administração escolar 
�U n� direção de estabelecimento de ensino. 

) -c 
c ·  TITULO I X  

Da educação de grau superior 
. CAPITULO I 

Do .ensino superior 

P;tf'. 66 - O ensino superior t7m por ob
jetiv8 a pesquisa, o desenvolvlment9 das 
ciências letras e artes e a formaçao de 
profissi�nais de n ível un iversitário. 

Art. 67 - O ensino superior será minis
tradi5' em estabelecimentos, agrupadc:s ou 
não .êm universidades, com a cooperaça� de 
institutos de pesquisa e centros -de tre lna
mentp profiss ional. 

Art: 68 . Os diplomas expe�idos p�las 
universidades ou pelos estabel�CI.mentos ISO
lados de ensino superior ofic lO ls  ou re.c,?

- nhecidos serão vá lidos em todo o ternto
rio nacional. 

Parágrafo único - Os diplo�a.s que con
ferem privilégio para 0 exercl� lo_ de pro-

. fissões l iberais ou para a admlssa� a car
gos públicos, ficam .:ujeitos a registro no 
Ministério da Educaçao e Cul tura, podendo 
a lei  exigir a prestação de exames e pro
vas de estágio perante os ór!;jãc:s de . flsca
l ização e disciplina das proflssoes respec
tivas. 

Art. 69 - Nos estabelecimentos de ensi:,o 
superior podem ser min istrados os seguin
tes cursos : 

a) de graduação, . abertos à ';1atrícula . de 
candidatos que halam concl�Jldo o .c!clo 
colegial ou equivalente, e. ?btl�o classlflca
cão em concurso de habd ltaçaoi , 

b) de pós-graduação, a.bertos a ';1atrí
cuia de candidatos que . haJam conclu ld� o 
curso de graduação e obtido o respectivo 
diplomai 

c) de especial i�ação, aperfeiçoamento e 
extensão, ou quaisquer outros, a juízo do 

respectivo instituto de ' ensino abertos ' a  
candidatos com o preparo e os requisitos 
que vierem a ser exigidos. 

Art. 70 - O currículo mínimo e a dura
cão dos cursos que habil item à obtenção 
de d iploma capaz de assegurar privi légios 
para o exercício da profissão l iberal 
Vetado . . . serão fixados pelo Conselho 
Federal de Educação. 

Parágrafo único - Vetado. 
Art. 71 - O programa de cada discipli

na sob forma de plano de ensino, será 
organizado pelo respectivo professor, .e 
aprovado pela congregação do estabeleCI
mento. 

Art. 72 '- Será observado, em cada esta
belecimento de ensino superior, na forma 
dos estatutos e regulamentos respectivos, ' o 
calendário escolar, aprovado pela congre
gação, de modo ,q�e o período letivo t�
nha a duracão mln lma de 1 80 (cento e 01-

. tenta) d ias de  trabalho escolar efetivo, não 
incluindo o tempo reservado a provas e 
exames; 

Art. 73 Será obrigatór!a, em cada e�-
tabelecimento, a freqüência de pr_ofesso
res e a lunos, bem como a execuçao dos 
programas de ensino. 

§ 1 9  - Será privado do d i�eito de pres
tar exames o aluno que deixar de com
parecer a um mínimo de aulas e exercí
cios previstos no regulamento. 

§ 29 - O estabel.ecimento deverá , pro
mover ou qualquer Interessad,? podera re
querer o afa�tamento temporarlo de �ro
fessor que deixar de comparecer, �e:'1 IUS
tificacão a 25% das aulas e exerclclos ou 
não min istrar pelo menos 3/4 do programa 
da respectiva cadeira. 

§ 39 - A reincidência do . pr�fessor n? 
falta prevista na . a l ínea anterior Importara, 
para os fins legaiS em abandono de cargo. 

Art. 74 - Vetado. 
Art. 75 - Vetado. 
Art. 76 - Nos estabele.cimentos .oficiais 

federais de ensino superior, os dl retor�s 
serão nomeados pelo Presidente da ��pu
bl ica dentre os professô.res cate;lrahco.s efetivos, em exercício, eleitos e.m l ista trl
pl ice pela congregação respectiva, em es
crutínios secretos, podendo os mesmos ser 
reconduzidos duas vêzes. 

Art. 77 - Nenhuma fac;uldad.e . d.e. fi loso
fia, ciências e letras funCionara in icialmen
te com menos de quatro de seus c�rso� ;le 
bacharelado, que abrangerão obrlg!:tor!a
mente as seções de . . .  Vetado . . .  clenclas 
e letras. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 3D MAIO-JUNHO DE 1963 Ex-Felctiano 

Art. 78 - O corpo discente terá repre
sentacão; com direito a voto, nos conse
l hos �niversitários, nas congregações, e nos 
conselhos departamentais das universida
des e escolas superiores isoladas, na forma 
dos estatutos das referidas entidades. 

CAPITULO I I  
Das universidades 

Art. 79 - As universidades constituem
se pela reunião, sob administração comum, 
de cinco ou mais estabelecimentos de en
s ino superior Vetado. 

§ 1 9  - O Conselho Federal . de Educação 
poderá dispensar, a seu critério, os' requisi
tos mencionados no artigo acimÇl, na cria
cão de universidades rurais e outras de 
óbjetivo especia l izado. 

§ 29 - Além dos estabelecimentos de en
sino superior, integram-se na universidade 
institutos de pesquisas e . . .  Vetado . . .  de . 
apl icação e treinamento profissional. 

§ 39 - A universídade pode instituir colé
gios un iversitários destinados a ministrar o 
ensino da 31). (terceira) série do ciclo co
legial. Do mesmo modo pode institui r  co
légios técnicos universitários quando nela 
exista curso superior em que sejam desen
volvidos os mesmos estudos. Nos concur
sos de habil itação não se fará qualquer 
distinção entre candidatos que tenham cur
sado êsses colég ios e os que provenham 
de outros estabelecimentos de ensino mé
dio. 

§ 49 - O ensino nas un iversidades é mi
nistrado nos estabelecimentos e nos ór
gãos complementares, podendo o aluno 
inscrever-se em disciplinas leciona das em 
cursos diversos se houver compatibi l idade 
de horários e não se verificar inconven ien
te didático a juízo da autoridade escolar. 

§ 59 - Ao Conselho Universitário compe
te estabelecer as condições da equivalên
cia entre os estudos feitos ' nos diferentes 
cursos. 

Art. 80 - As Universidades gozarão de 
autonomia didática, admin istrativa, finan
ceira e discipl inar que será exercida na 
forma de seus estatutos. 

Art. 81 - As universidades . . .  Vetado 
serão constituídas sob a forma de autar
quias, fundações . . .  Vetado . .. .  ou asso
ciações. A inscrição do .ato constitutivo no 
registro civi l das pessoas jurídicas será 
precedido de autorização por decreto do 
govêrno federal ou estadual. 

Art. 82 - . . .  Veta.do ' "  os recursos orça
mentários que a União, . . .  Vetado . . .  con-

sagrarem à manutenção das respectivas 
universidades terão a forma de dotacões 
g lobais, fazendo-se no orçamento da 'un i-
versidade a devida especificação. <I '  

Ar!. 83 - O ensino públ ico superior, tan-
. to nas universidades como nos estabeleci

mentos isolados '. federais, será gratuito pa
ra quantos provarem falta ou insuficiência 
de recursos (art. 1 68, I I  da Constituição). 

Art. 84 - O Conselho Federal de Educa
ção, após inquérito administrativo, poderá 
suspender; por tempo determinad.o, a au
tonomia de qualquer universidade, oficial 
ou particular, por motivo de infringência 
desta lei  ou dos próprios estatutos, cha
mando a s i  as atribuições do Conselho 
Un iversitário e nomeando um reitor "pro
tem pore". 

CAPITULO I I I  
Dos estabelecimentos isolad.os . de 

ensino superior 
Art. 85 - Os estabelecimentos .isoladas  

. . .  Vetado . . .  serão constituídos sob a 
forma de autarquias, de fundações . . .  Ve
tado . . .  ou associações. 

Art. 86 - Os estabelecimentos isolados, 
constituídos sob a forma ·de fundações te
rão um conselho de curadores, com as' fun
ções de aprovar o orçamento anual,  fisca
l izar a sua execução e autorizar os atos do  
diretor não  previstos no regulamento do es
tabelecimento. 

Art. 87 - A competência do Conselho 
Un iversitário em grau de recurso será exer
cida, no caso de estabelecimentos isolados, 
estaduais 'e municipais pelos conselhos es
taduais de educação e, no caso de estabé
lecimentos federais ou particu lares, pelo 
Conselho Federal de Educação.' 

TITULO X 
Da educação de excepcionais 

Art. 88 - A e;Jucação de excepcionais, 
deve, no que for possível, enquadrar-se 
no sistema geral de educação, a fim de 
integrá-los na comunidade. 

Art. 89 - Tôda in iciativa privada consi
derada eficiente pelos conselhos estaduais 
de educação, e relativa a educação de ex
cepcionais, receberá dos podêres públ icos  
tratamento especial mediante bôlsas de es
tudos, empréstimos e subvenções. 

Tn:ULO X I  
Da assistência social esc'olar 

Art. 90 - Em cooperaç90 com outros ór
gãos ou não, incumbe aos sistemas de en-
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s ino técnica, e . administrativamente, pro
'ver 'bem como orientar, fiscalizar e estimu
làr

' 
05 serviços de assistência social, mé

dico·odontológico e de enfermagem aos 
a lunos. 

Art. 91 - A assistência soCial escolar se
rá prestada nas escolas, sob . a  orientação 

dos réspectivos d iretores, através de servi
ços que atendam ao tratamento dos casos 
indivíduais, à apl icação de técnicas de 
grupo e à organização socia l  da comuni
dade. 

(Conclui no próximo número) 

.INDUSTRIAL DE LACTICíNIOS - TÉCNICOS EM 

LACTICíNIOS 

ASSISTAM 'A 14.a SEMANA DO LACTICINISTA 

De 8 A 13 DE JULHO 

COMO HOSPEDES DO INSTITUTO DE LACTICíNIOS 
"CANDIDO TOSTES" 

.:+k�--+,:-�,,�r.:-:··:·,:,,·r:�-:-:-:-:-.""':··:-:··:"!-:··:· 

:i: REVISTA DO INSTITUTO ::: 
:!: DE LACTICfNIOS :} , � 
:!: "CÂNDIDO TOSTES" 'i' � � � . :l: Ex-Felcti'ono :i: 
:i: Rua Ten. Freitas, 116 :!: 
J.. Caixa Postal 183 ::: 
:l: JUIZ DE FORA ·i· . � 
::: Minas Gerais - Brasil .i. 

o ·  � � o A + .:. Diretores : 'lo . � .:. DR •
. 

V. FREITAS MASINI e .l. :l: DR. HOBBES ALBUQUERQUE J .. 
+ í 

, :i: Secretário: .:. 
• ;. DR. MARIO ASSIS DE LUCENA oi' + X � . 

:;: A S S I N A T U R A : :�: 
·l· ano (6 números) 'l-� y 
-;. Cr$ 200,00 t 
X ; A + .;. Podem ser reproduzidos os artigos -l-:!: exarados nesta Revista, com indica- :f 
:i: ção da origem e do autor. :� : Os a rtigos assinados são de res- .:-t ponsabil idade de seu autores. :� 
� . + 
>Ho: :"t,,:-�,,:,,:,,��,,:,,:-ol< 

OTTO FRENSEL 
convidado a visitar os Estados Unidos 

Acaba de receber convite para visitar 
os Estados Unidos o nosso prezado amigo 
e colaborador, Sr. Oito Frensel, Diretor do 
Boletim do Leite e Presidente da Associa
ção Brasi leira de Lacticinistas. 

O convite veio através a Emba ixada Ame
ricana, para vis itar, oficia lmente, aquêle 
país, de 4 de junho a 1 3 de ju lho. Na opor
tunidade recebeu igual convite da DSI, Dai
ry Society Internacional, bem como da  FAO 
(Roma), para assistir ao Congresso Mundia l  
de Alimentação, que se rea l izará em 
Washington, de  4 a 18  de junho . 

Como a X lVI). Semana do Lacticin ista se  
realizará de 8 a 13  de ju lho, não teremos, 
êste ano, i nfelizmente, a presença do nos- o ,  

so congressista n9  1 ,  pois nunca faltou a 
uma das Semanas do Lacticin ista, desde sua 
criação. 

Fazemos votos para que sua viagem aos 
Estados Unidos seja tão p rofícua como a 
que rea l izou na Europa, representando o 
Brasil no Congresso de Lacticínios de Lon
dres, em companhia de Assis Ribeiro e 'Ama
rol Rogick. Parabéns. 
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D a n i l a c  I n d ú s t r i a  
e 

C o m é r c i o L t d ·0. 
TUDO PARA A IND

'
úSTRIA D E  LEITE 

, l 

AS MÁQUINAS MAIS MODERNAS 
PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE 

Coalho " GLAD" - Parafina 

Fermento Láctico - Produtos para anál ise  de leite - Pasteuri
zadores - Resfriadores - Homogenizadores - Máquinas para 
fazer sorvete - Compressores " G RAM" - Engarrafamento

' 

Batedeiras - fôrmas para quei jo 

DOS FABRICANTES MUNDIALMENTE CONHECIDOS 

L. C. Glad & Co. AIS - Dansk Voksfal;1.rik 

Paasch & Larsen, Petersen - Broedrene ' Gram 

Robert Hansens Laboratorium - Perfora 

Rannie Mach ine  Works - Novo Industri 

Tel . :  32-0692 

Rua Barão de Itapetin inga, 221 - 1 09 

Caixa Postal 4514 
São Paulo - Brasil 

End. Telg. : " DANALAC· 
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S o c i a i s  
Aniversários de J1ctianos 

Junho: . 

...., Ary Avel ino de Castro - Técnico 'em 
Lacti.cínios. 

2 ...., Palmira Guimarães "'" Técnica ·em Lac
ticínios. 

·3 - Miguel de Carvalho Faria - Técnico 
em Lacticínios . 

...., Jorge Leite Matos - Técnko em Lac
ticínios. 

4 - José Tomás da Silva (Carioca) - Muito 
estimado no I LCT. . 

4 ...., Carlos Arnaldo Barz - Aluno db 1 9  
a n o  d o  C.T.L. 

5 ...., Ronaldo Tornei da S i lveira - Técnico 
em Lacticínios. 

6 ...., Celso Dias Paes - Técnico em Lacticí-
n ios. 

10 ...., Gilda Soares Pereira "'" Técnico em Lac-
ticínios. 

12 - Wagner Lima Salgado. - Técnico em . 
Lacticínios. 

1 4  - Lidioval Batista Leite - Técnico em Lac
ticínios. 

- Itamar Ferreira de Moraes - Técnico 
em Lacticínios. 

15 - Roberto de Freitas Messano - Técni
co em Lacticínios. 

17 - José Carvalho - Técnico em Lacticí
nios. 

1 8  - José Marinho Pinto Mesquita Neves 
- Técnico em Lacticínios. 

19 - Irineu Maximiano de Oliveira - Técni
co em Lacticínios. 

20 - Dr. Osmar Fernandes Leitão - Enge
nheiro, Técnico em Lacticínios e Pro
fessor do I LCr. 

23 - Benedito Nogueira - Técnico em Lac
ticínios €i Professor do I LCT. 

_ João Batista Silva ...., Técnico em Lac
ticínios. 

_ Mariléa Gonzaga Barros - Aluna do 
19 ano do C.T.L. 

_ Jacy José Vertele - Aluno do 1 9  ano 
do c.u. 

- Carlos de Carvalho Salgado - Téc
nico em Lacticínios. 

- Dr. Hermann Moreira de Albuquerque 
_ Médico-Veterinário e Técnico em 
Lacticínios. 

_ Paulo Cezar de Oliveira Souza - Alu-. 
no do 1 9  ano do C.T.L. 

27 - Otto Frensel - Presidente da A.B.L. e 
Patrono da  Bibl ioteca do Diretório 
Acadêmico do I LCT. 

28 - Paulo Mendes de Rezende - Técnico 
em Lacticínios. 

. 
- Itair Motta Nacarati - Aluno do 29 . ano do C.T.L. . 

29 - Dr. Pedro Cruzeiro - Chefe do Servi
ço Auxi l iar do I LCT. 

Julho: 

- Volney Marinho Passos - Técnico em 
Lacticínios. 

8 - Ernesto Liva Filho - Técnico em Lac
ticínios. 

1 0  - Jacob franckl i n  de .oliveira - Técni
co em Lacticínios do I LCT. 

1 1  - Jarbas Victor Ribeiro - Técnico em 
Lacticínios. 

1 2  - Vantui l  de Paula Coelh o  - Técnico 
em Lacticínios. 

- Ordel ino Mata - Técnico em Lacticí
nios. 

14 - Lincoln Renault Machado' - Funcioná
rio do Serviço Auxi l iar  do I LCT. 

_ Francisco Samuel Hosken - Aluno do 
39 ano do c.u. 

1 5  - Osvaldo de Paula Homem - Técnico 
em Lacticínios. 

- Manoel Rodrigues Lages - Técnico em 
Lacticínios. 

- Djalma Soares de Fegueiredo - Técni
co em Lacticínios. 

1 6  - Waldir  Dias Vieira - Técnico em Lac
ticínios. 

- Aluísio Estêves - Técnico em Lacticí
nios. 

1 7  - Dr. Homero Duarte Correa Barbosa 
-Inspetor do DIPOA e Professor do 
I LCT. 

1 8  - Nelson Homem da Costa -'- Técnico 
em Lacticínios. 

- Maria do Càrmo Mourão - Funcioná
ria do Serviço ' Auxil iar do I LCT. 

20 - Roque da Costa Ramos - Técnico em 
Lacticínios. 

23 - Udisson N ovaes de Melo - Técnico em 
Lácticínios. 

24 - Dr. Waldir Jesuíno da S i lva - Técni
co em Lacticínios. 

27 - Genevaldo de Souza - Aluno do 1 9  
ano d o  C.T.L. 

29 - Roberto Jackson de Albuquerque Ca
valcante - Técnico em Lacticínios. 

_ Moacir Oliveira - Técnico em Lacti
. cínios. 

30 - Cel ina Mendonça ...., Funcionária do 
Serviço Auxi l iar do I LCT. 

31 - dtto José Rodrigves - Técnico em 
Lacticínios. 
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CASA BADARACO INDúSTRIA E. C�MÊRCIO LIMITADA 

Apresenta 

a última 
li 

palavra- em . 

Industrial e 

Comercial 

Resfriado,r ' para léite 

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

de Frios e Reguladores de voltagem. 

RÁDIOS DE DIVERSAS MARCAS Il\:IPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LOJA: Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, 1620 - End. Telegr. "BADARACO" 

FÁBRICA: Avenida Coronel Vidal, 458 .:.... Fone, 5967 
J U I Z D E  F O R A  - M I N A S  - B R A S I L  

�.:'�.:.�.;;.; :.; :.; :.;.:..;.:.;.:.;,:.;-:.;.;.,,:;:.,,:,.,��:.::.: :.: :.: :.:.:.:::.:::.�.�.�.:.� :+:<.:.:.::;.:::.:::.:::.:..:.:::.:::.:::.:::.:.:.:.:.::.::.:..::.:.::.:..:.;..::.: . .::.:.:.:":.;":.;:.;''::.:''::.::.;:.;�;-::.:::�I 

� 1 a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL � 

� . KINGMA & elA. ! 
� FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA � � E m l í  q u i  d o e e m p ó. . � � (l\1arca Registrada) � � � � único premiado com 10 medalhas de ouro � 

� :LUANTIQUEIRA -:- E. F. C. B. -: - MINAS GERAIS � 
• FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RIO DE JANEffiO � � MANTIQUEIRA - E. F. C. B Caixa Postal, 342 . � . 

. I ... :.� .. l: sii�r�g PEL:i;'O�;7:; Sw !;:"":;o.:.:. . Á venda em tôda parte. Peçam amostras grátis a0l! representantes � . ou diretamente aos fabricantes. � Criadore� de bovinos
' 
da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais pnros de pedigree, � . 

: pnros por cruza, etc. . . � 
t.:..;w.:.:.;::.7.«�.:{':':';':.;{.;::.:�.;":«"::'.:-:.:::.;:�;;:.;::.;�x.).:.;::.;::.;::.;;�.;::..;::.z.;::+::: .. :+:;:.>�.:{+:::.x.;<.;'��·�.:<.:'::.::�.:::.:':.;::.;':.;·�·:::.:::.;S.;::.:::.:=!.::�.:::�, 

DESNATADEIRAS - PADRONIX;ADORAS 

T I  T A N 
FÁCIL MANEJO - ALTA QUALIDADE 

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

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

MATRIZ : 
Escritório: Av. General Justo, 365 - 3.° andar - Enderêço Telegráfico "TRÓPICO" 
T e l efon e : 32-4314 - C a ixa P os t a l  5 2 9 4  - Est a d o  d a  G u a n a b ara • 

Fábrica: Estrado Vicente de Carvalho, 1468 - Estado da Guanabara. 

FILIAIS : 
São Paulo: Rua Alameda Jaú, 740 - Telefone: 31-5239 - Enderêço Telegráfico "GLACIAL" - Caixa Post,�1 798�. 
Pôrto Alegre: Rua Voluntários da Patda, 527 - 5/31/35/39 - Telefones: 8664 e 9-2284 - End. Teleg.: ATLAS . 

REPRESENTANTES : 
F o r t a l e z a :  Groenlond l t d o .  - R u o  Leona r d o  d a  Moto,  8 1 0  • C a i x a  Postal  9 8 6  .. C e a rá .  
Salvador: Engebrás (Engenharia Especializada Brasileira Ltda.) - Av. Estados Unidos, 6 - 5/809 Bahia. 
a e l o  Horizo nte: E. M a rinh o  5/A - Av. P a raná, 170/ 80 - Telefone:  2 - 0 4 B 4  - C a i x a  P o s t a l  192. 
Recife: Denis Paredes & Cia. - Av. Guarorapes, 154 - 5.0 andar - Caixa Posto I 469 - Pernambuco. , 

i 
" I  
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METALORGICA BARRA DO PIRAI LTDA. 
FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE -

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 1 1 6  

Enderêço telegráfico : "METAL ÚRG ICA" 

BARRA DO PIRAí - ESTADO DO RIO DE JANEIRO \ 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQU�� DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50 % com a encomenda 

50 % financiados em 12 meses. 

Latas i n teiriças, Baldes comuns, Baldes para ordenha, Baldes com bico e gra

duação, Baldes graduados com -bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques d e  

a ç o  inoxidáv�l ,  Tanques duplos para queijo em aço i n oxidável. Depósitos 

para creme, D epósitos para man teiga, Fôrmas para queijos tipo mineiro e p ra- " 
to, Liras, Resfriadores, pasteurizadores, Reformas de vasilhame em ger�l . arvoredoleite.orgdigitalizado por




