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DR. HOBBES ALBUQUERQUE 

Prof. da F. E. L. C. T. 

Como sabemos, a ln.dústria de Iacticínios é bastante desen
volvida na Suíça. principalmente nos cantões de 11 Gruyere. Em
menthal e Vaúd". onde se fabricam os afamados queijos que -tra
zem os nomes dos doi.s primeiros. 

Muitas escolas, sejam de lactícínios em geral. sejam. espécial
mente. para ensinar o fabrico de queijos. distribuem-se pelos di:.:: 
versos cantões da pequena e sitl1pática nação da Europa. entre ou
tras a Escola friburguêsa de leiteria. de Grangeneuve. e a Escola 
cantonal de fabricação de queijos, de Moudon. 

Durante a guerra. que tanto devastou a Europa de 1939 a 
1945. a Suíçá'Eoi como um oasis entre 3S nações que se destruiam. 
Suas indústrias continuaram o seu trabalho normal e. entre elas, 
a de lactícínios, embora se verificasse uma grande diminuição no 
comércio exportador. 

Segundo dados colhidos no Boletim da Comissão Executiva 
do Leite. foi a seguinte a produção de lacticínios na Suíça, em 1940: 

41.900.000 Kgs. de queijo Emmenthal. Gruyere e Sbrinz; 
4.300.000 Kgs. de .queijo Alpino redondo; 
5.100.000 Kgs. de queijos de pasta mole; 
2.900.000 Kgs. de queijos magros; 

25.000.000 Kgs. de manteiga; 
14.000.000 Kg�. de leite deshidratado. 
A produção de leite dcshidratado tem tido um grande desen

volvimento, e compreende, ;l!ém do leite condensado, o leite. em pó 
c a farinha láctea para crianças, adultos e con\';:llescentes. As princi
pais fábricas estão em Emmenthal e V.:md. 

Como um éco dêsscs acontecimentos surge-nos agora rsta 
"Microbi'Ülogie laiti�re", aparecida em primeira edição em Maio de 
1942. editada em Lausanne. 

Seus Jutores, \Villy Domo', agrônomo, Paul Demont, doutor 
em ciências e Daniel Chavannes. especialista em indústria de lacticí
nios, são todos grandemente conhecedores das questões referentes a 
leite e lacticínios. 

Foi tão grande o êxito dêsse livrinho de 228 páginas qU2 se 
fez necessária a sua repu blicação . em I 945. 

Na introdução à primeira edição di�em os autores que "cad,l 
vez mais se reconhece a import�ncia da microbiologia para a indús
tria le.iteira e muito cspeciJlmente para a fabricação de queijos". 

Eles, muito naturalmente; fizeram o plano da obra com o in
tuito louvável de servir, particularmente, à indústria de lacticínios 
suíça. Entretanto, pelo fato da Suíça ficar situada entre nações pro
dutoras de leite e derivados, tôdas as regiões limítrofes se beneficia
rão. com os estudos f�itos' s6bre os problemas de sua indústria. 

O livro em questão está dividido 12111 3 pútes: Microbiologia 
geral. Microbiologia leiteira c Técnica microbiológica aplicada à 
indústria de 1acticínios. 

A segunda parte, especialmente dedicada à microbiologia do leite 
e derivados, subdivide-se em: a) Microbiologia do leite - o leite 
e os micróbios, origem dos micróbios do leite, acão dos micróbios 
sôbre ó leite e efeito dos diversos tratamentos s6bre as proprieda
des microbiológicas do leite; b) Microbiàlogia do creme e da man
teiga; c) Microbiologia do queijo -- generalidades, microbiologia 
dos queijos de pasta cosida. microbiologia dos queijos de pasta 
firme e microbiologia dos queijos de pasta mole; d) Microbiologia 
das especialidades leiteiras - microbiologia· do leite condensado, 
microbiologia dos leites coagulados e fermentados. 

.. 

Dêste_ modo .fica a nossa biblioteca enriquecida com um livro 
especializado, escrito em língua que, para muitos, se afigura de 
mais fácil manejo. como sóe ser a francêsa. 

Consideramos �sse livro uma excelente contribuicão da inteli
gência e técnica suíças para o melhoramento da indú�tria de lacti
cínios: Muitos ensinamentos colherão nêle. os alunos da F. E L. 
C T.. difundindo-os. depois. pelas nossas regiões lacticinistas. 
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Somente de oito anos para cá - de
pois da extinção do cangaço no Nordeste 
- comecaram os alagoanos a ter interês
se na criacão de gado leiteiro, porque o 
pânico em 

�
que os sertanejos viveram, du

rante todo" o período do cangaço, não lhes 
permitia a manutenção de coisa alguD1a 
em suas fazendas. 

Essa criacão se tornou possível gra
cas à facilidade de desenvolvimento de 
uma forrageira, ainda pouco conhecida 
em nosso n1eio - à palma -:-- um cactus 
sem espinhos, conhecido cientlficamente 
como o lJ1J.,ntict- burbanki. 

A existência do gado leiteiro no ser
tão alago ano é função da existência desta 
palma, lá chamada, muito precisamente, 
de "ouro verde". 

Isso porque, durante o verão (que lá 
coincide con1 a sêca) , enquanto tôda a ve
getação se resseca, se estióla e se an1arela, 
a palma resiste às más condições clima té
ricas e se apresenta sempre verde. EIn
bora o seu valor alimentício não sej a o 
ideal como forrageira, dada a grande re
tenção de água eIn seu parênquimaj serve 
de reservatório aquoso e, assim, o gado 
nela encontra um ótimo alimento, prefe
rindo-o a tudo o mais que as ressequidas 
terras sertanej as lhe possam oferecer. 

Reza a história que a introduçiio des
ta cactácea nos sertões alagoanos foi feita 
por Delmiro Gouvêia, o primeiro e único 
industrial a aproveitar a energia da cau
dalosamente imensa Cachoeira de Paulo 
Afonso. 

Dada a extrema aridez da região são
franciscana, principalmente nas centenas 
de quilômetros ao redor da Cachoeira, 
onde aquela imensidade de água contrasta, 
flagrantemente, con1 a secura dos agres-

'tes de chiq\ue-chique, macambira, catin
gueira e' mandacarús, Delmiro Gouvê1ia 
reconheceu - e isso há mais de 30 anos 
- que a única forragem que alí poderia 
sel� obtida seria a palma que' êle encontra
ra na Califórnia. 

Uma vez que pretendia criar uma ci
dade industrial, pensa Delmiro, esta preci
sará de gado leiteiro e, para êste, só a 
paln1a. lVIanda, assim, vir essa forrageira, 
em grande quantidade, da Califórnia. 
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DR. JOSE" DE ASSIS RIBEIRO 

Orientador dos cursos federais 
na F.E.L.C.T. 

Pois bem, a palma introduzida por 
Delmiro se adaptou perfeitamente' à região 
e o seu sabor agradável a torna disputada 
por, todo o gado, porém, só o gado leiteiro 
é que se faz merecedor dela. 

A palma é para o sertanej o nordes-. 
tino o que o café e para o paulista. E' ele
mento de riqueza e, assim, constitui bem 
de raiz. Os imensos cercados daquela ve
getação verde, disposta em linhas retas 
que se distendem pelas pequenas ondula
cões de terreno plano, não deixam de dar, 
�mbora COln um pouco de boa vontade, 
un1a pálida idéia dos nossos oceanos de 
cafesais. Pelo menos a côr, a n1esma côr 
da esperança, en1 ambos é encontrada. . 

E assim, dada a ausência de Lan1-
peão e seus sequazes e dada a presença 
da pClbna, ótünos plantéis de gado holan
dês, puros e azebuados, são criados na re
gião sertanej a alagoana, em regime de 
semi-estabulação, ordenhados duas vezes, 
dando u'a' média diária de 8 litros por 
cabeça, tendo 3,3 o/c) de gordura! (Ex
traído do seu relatório sôbre uma viagem 
ao Estado de Alagoas). 

Uo.cê 6,a6-i,a • • •  

Que a caseína vai tendo seu emprêgo generalizado no 
preparo de vernizes e tintas para pinturas, em virtude 
de serem obtidas superfícies rr.uito resistentes à ação 
dos agentes atmosféricos, assegurando maior duração 
e facilitando a limpeza. 

Que com ela ainda se preparam substâncias plás
ticas. hoje muito encontradiças no comércio, comc.o 
botões. fivelas, aparelhos de chá ou de café, bolas de 
bilhar. etc. 

Que há nos Estados Unidos fábrica de tecidos 
que utilizam a lã da caseina ou lanital. Que J Itália 
foi o primeiro país a produzir tecidos desta natureza 
e que possivelmente Mussolini foi o primeiro a usar 
um terno de lã de caseína. 

Que além destas aplicações a caseina ainda é ob
jeto de muitos outros usos. além de ser grand�mente 
empregada em farmácia e alimentação? 

Carcwterísticas - O queIJO Min:1s é 
um queijo nacional, maturadoj prensado 
e salgado. E' clasisficado como queijo de 
pasta macia e como queij o gôrdo; pois tem 
o teor ele gordura no extrato sêco com
preendido entre 45 e' 50 �!o. 

Quando eOln a maturação concluída 
o queijo Minas apresenta uma pasta lna
cia, amanteigada e de textura h01l10gênea, 
C01l1 pequenos olhos de forma irregular, 
porém, bem distribuídos. Seu sabor é 'li
geiran1ente ácido, "poréln agradável e sua 
côr branco-creme. 

Telll a forma cilíndrica, baixa, com 
4,5 a 5,5 cms. de altura e 17 cms. de cUâ
metro, pesando em n1édia, de 1.000 a 
1.200 grs. 

C O1npordção (média: 

Ãgua . 43,0 
Gordura. 26,8 
Gordura no extrato sêeo . 47�0 
Proteínas . . . . 25,4 
Cloreto de sódio 2,3 
Resíduo mineral . 2,5 
Ãcido Iáctico . . 1,6 

FABRICAÇÃO 

Matéria pri-ma: O leite deve ter 3,4 % 
de gordura e acidez entre 16 e 19° D. 
Deve ser, filtrado e pasteurizado, podendo
se, no entanto, dispensar êste último tra
tamento no caso de ter-se absoluta con
fiança na qualidade do mesmo e ser êle 
fresco. 

A temperatura para a coagulação 
çleve ser de 32° C. 

Ferme1do: Adiciona-se o fermento 
láctico, na proporção de 1,5 %, agitanclo-
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'fOIO ALBINO DE SOUZA 

Pl"ofessor da F.E.L.C.T. 

se belTI o leite para a perfeita distribuicão 
daquele. 

� 

Salitre: Empregan1-se 25 grs. dêsse 
por 100 lts. de leite. No caso de se operar 
eom leite de ótilna qualidade pode-se dis
pensar o seu elnprêgo. 

Cloreto de cálâo: Êste é elnpregado· 
no caso de ser o leite pasteurizado. A pro
porção deve ser de 25 grs. por 100 lts. de 
leite. 

Coalho: .A quantidade de coalho deve 
ser a suficiente para que a coagulação se 
efetue em 60 minutos. Sendo coalho líqui
do, bastam cêrca de 22 cc. por 100 lts. de 
leite. 

No momento da adicão do coalho a 
temperatura deve ser exat'amente de 32°C, 
agitando-se o leite, em seguida, durante 
3 minutos. Cobre-se o tanque� e deixa-se 
eIn repouso para a coagulação. 

Cárte e tr'atconento da coalhada: Ve
rificado o ponto do córte, procede-se ao 
111esmo, usando-se primeiran1ellte o corta
dor !vertical, en1 um sentido, e depois o 
horizontal nos dois sentidos, obtendo-se, 
assim, o tamanho dos grãos n. ° 1 (lcc.), 
grãos êstes que no fün da operação se re
duzirão um pouco, tornando-se aos tama
nhos 1 e 2. 

O córte deve ser beln vagaroso. Após 
o nlesmo deixa .. se a coalhada .em repouso 
durante uns;) minutos, passando-se a agi
tá-la levemente depois, durante 1 minuto, 
com intervalos de 5 111inutos. O agitador, 
de· preferência. deve ser de 111adeira em 
forma de. grade. Esta operação dev� du
rar de 45 a 60 n1inutos, terminando quan
do a massa chegar ao ponto, momento en1 
que· os grãos devem se apresentar regular-
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mente firnles, menos úmidos e com uma 
'coloração ligeiramente amarelada. 

DssoTagem: Notando-se que a massa 
chegou ao ponto, retira-se todo � s.oro 

_
e, 

para tornar mais completa a ehmlI:aç�o 
dêste prensa-se a coalhada no proprlO 
tanq�e durante 10 minutos, usando-se 
placas 'de madeira ou aço

. 
inoxi�ável, per

furadas. Usa-se unla placa vertIcalment� 
para suster a coalhada numa parte do de
pósito e outra para cobrir a mesnla e re
ceber o pêso. O pêso deve ser de cêrca de 
3 ks. por quilo de massa. 

Enformagerrn: Em seguida tritura-se 
a coalhada, à medida que se vai colocan
do-a nas fôrmas eonvenientemente forra
das com panos. A quantidade de mas�a 
para um queijo deve ser 1.500 grs. As fôr
mas devem ser metálicas e ter 17 cms. de 
diâmetro e 12 cms. de altura. Cheias as 
fôrmas, dobram-se as quatro pontas de 
pano de modo a cobrir a parte superior 
da �assa, e coloca-se Q disco metálko 
(tampa) . 

P1'ensagein: Os queijos são então le
vados à prensa, recebendo uma prensa
gem de 15 1\.s. durante 30 minut��. Ex
tinto êste tempo, retiram-se os queIJOS da 
prensa, lavam-se os panos em água quen
te e enformam-se novamente, colocando 
os queijos em posição invertida isto é, .com 
a parte que estava voltada para cI:ma, 
para baixo. 

Levam-se os queijos novamente às 
prensas, onde permanecem dura;1te: 16 
horas, COlU 20 ks. de pressão. Apos IstO, 
retiram-se os. panos e prensa-se novamen-

" FELCTIANO 

te se111 os meS1110S. durante 40 minutos, 
para eliminação das irregularidades (cros
ta produzida pelo pano). 

Salga: Em seguida os queijos irão 
para a salga, que deve ser sêca e durar 
48 horas. Passa-se, primeiramente, sal em 
lllua das faces e nos contôrnos, permane:
cendo os queij os dentro das fôrmas du
rante 24 horas. Após êste prazo, retiram
se os queijos das fôrmas e salgam-se na 
outra face durante as 24 horas restantes. 
Por fim lava111-se os queijos, permanecen
do os mesmos mais um ou dois dias nas 
prateleiras da câmara de salga para -�n
xugarem. 

IVI nturacão: A primeira clâmara de, 
nl�turacão deve ter 10 a 12°C e 84 a ,880/0 
de umidade nela permanecendo os quei
jos durante ' 6 a 8 dias" sendo virados diá
riamente. 

Quando os queijos �stiverem conl a 
crosta sêca, o que acontece normalnlente 
no fim de 7 a 8 dias a contar da data de 
fabricação, passa-se nos mesmos U11: pano 
ligeiramente embebido em óleo de lInhaça 
ou de caroco de algodão. Os queijos são 
depois trm{sferidos para outra câmara, 
C0111 13 a 15° C e 90 a 95 % de umidade, 
onde permanece111 até o fhu da cura, sendo 
virados diàriamente ou em dias alterna
dos. Passa-se nos queijos de 3 em 3 dias 
uma solução de água, sal (4 % ), e cal 
(3�!0). 

Concluida a maturação, o que se dá 
geralrnente entre 18 a 21 dias a contar 
da data do fabrico, lavam-se os queijos 
com água (1 :-/0 de 

'
cal) e depois de' bem 

enxutos são parafinados. 

s. A. Litográfica e Mecânica «União Industrial» 
MATRIZ: - JUIZ DE FORA CAIXA POSTAL, 63 - FONE, 1 6 O 7 

FILIAL : - BARRA MA.NSA ESTADO DO RIO - FONE, 5 6 ' 

END. TELEGRÁFICO: INDUSTRIAL' 

Possui as seguintes secções: Litografia - em fôlha �e Fland:es e pap�l � Estanlpa
ria - em fôlha de Flandres; Tipografia - em papeIS e cartoes; Fundlçao de ferr') 
e metais' Mecânica para fabricação de máquinas para lacticÍnios e Vasilhame em , '

geral para transporte de leite. 
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DR. DANTiE NARDBLLI 
Prof. da F.B.L.e.T. 

De todos os aliJ!entos utilizados pelo 
homem, nenhum mais completo nem mais 
conhecido e distribuido geogràficamente 
que o leite. 

Há quem diga, até, que o gráu de civi
lização de U111 povo está na' razão direta 
de seu consumo de leite "per capita". 

Entreta'nto, mesmo universalmente '
reconhecido como alimento ideal para os 
homens, o leite não é produzido em quan
tidade suficiente às exigências dos mer
cados consumidores. 

Daí, a grande necessidade de que nos 
apliquemos ao aumento de sua produção. 

Dois são os fatores que comandam a 
boa ou má produtividáde de uma vaca: 
1 - sua carga genética (hereditária). 
2 - o nleio ambiente. 

Evidentemente, mesmo que cerque
mos uma vaca de tôdas as condicões ideais 
para que chegue a um nláximo ,

�
de produ

ção, ela terá êsse máximo limitado pela 
sua carga genética. 

Em contraposição, si deixarmos uma 
vaca de bons fatores genéticos, enl um 
meio desfavorável, ela nunca atingirá uma 
boa produção, porque essa produção é re
sultante dos dois fatores já mencionados, 
que agem em conjunto. 

Deixaremos de lado a questão da car
ga genética do animal, e abordaremos o 

. segundo fator: meio ambiente. 
Ora, de todos os fatores do meio am

biente, o mais fácil e eficientemente con
trolável pelo homem é a alimentação. 

O fato de termos no Brasil um índice 
médio de produção tão baixo, é ocasionado 
pela· pouca seleção de 110SS0S rebanhos e 
pelas péssimas condições em como sãJo 
alimentados os nossos plantéis de gado 
leiteiro. 

Ficam os animais em regime exten-_ 
sivo de criação, alimentando-se, unica e 
exclusivamente de capins e sofrendo ter
rivelmente na época da sêca, quando os 
nossos pastos' chegam a um estado lui
serável de vegetação. 

O que vemos é a queda extraordiná
ria, quasi o desaparecimento da produção 
no inverno, quando não acontece, COlUO 01'
dinàrimuente sucede. haver mesmo a mor
te de muitos -animais. 

Isso, evid�ntemente, traz um desequi
líbrio tremendo à produção, desequilíbrio 
êsse que afeta não só os produtores, como 
também os lacticinistas, usineiros e con
sumidores. 

Isso nos leva à conclusão da necesfili
dade premente da uniformização da pro·, 
dução leiteira do país, o que só será con
seguido quando racionalizarmos o regime 
de alimentacão de nossos rebanhos. 

lVIas, cdnlo melhorarnl0s a alimenta
ção do gado, si os alimentos não são en
contrados no mercado sinão em pequena 
quantidade, pouca variedade e a pêso de 
ouro? 

-

Reahuente, essa objeção é justa, ou 
luelhor, seria justa se tivessem os apenas 
os concentrados como recurso par,a o melhoramento das condições alimentares do 
gado. 

Entretanto, eríl nossas próprias fa
zendas podemos produzir o suficiente, ou 
quasi o suficiente para as necessidades 
dos rebanhos. 

C01110? 
Muito simplesmente, com o emprêgo 

de forrageiras na alimentacão. Os nossos 
pastos são, em geral, pobres

� 
em proteínas, 

não só em quantidade como também em 
qualidade. 

As gramíneas que constituem os nos
sos campos de pastoreio são plantas de 
pequena porcentagem de proteínas. Além 
disso, faltam a elas muitas proteínas de 
qualidade boa, das que possuem os cha
mados amino-ácidos essenciais. 

Ora; para o bom desenvolvimento dos 
animais e para que êles atinjam o má
ximo de produção econômica, há necessi
dade dessas proteínas. 

As forrageiras. principalmente as le
!guminosas, podem fornecer, em grande 
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parte, êsses elen1entos indispensáveis aos 
animais. 

Em abono' dessas forrageiras legu
mi�osas -- entre as quais podemos desta
car a alfafa, cow-pea (ervilha d� vaca), 
trevos, marmelada de cavalo - cItaremos 
algumas das vantagens que as tornam 
preferíveis para o cultivo. 

- São as forrageiras que dão maior 
produção por unidade de superfíeie, o que 
é importante, pelo barateamento da pro
ducão. 

� - A forragem obtida é mais saborosa 
que a de outras plantas, e isso, indiscuti
velmente, constitui uma forte razão para 
a sua preferência, UIna vez sabido que a 
produção de leite está na razão direta da 
quantidade de alimentos consumida pelo' 
animal. As vacas, tendo um alinlento de 
bom paladar a seu alcance, consumirão 
u'a maior quantidade e, consequentenlen
te, estarão mais habilitadas à u' a maior 
produção. ' 

- São, conlO j á dissemos acima, ricas 
e1n proteínas de boa qualidade) elemento 
êsse que falta, de modo geral, nas nossas 
gramíneas. 

- São as forrageiras 1nais ricas 8m 
vitaminas A e D. A vitamina A é Ílnpres
cindível à vida animal, é anti-raquítica, e 
protege as mucosas do animal, prevenindo, 
principahnente, las doenças do aparelho 
respiratório . .A vitamina D é essencial n�t 
prevenção de doenças orgânicas (dos os
sos) e :à produção de leite e fixação dos 
sais de cálcio e fósforo. 

- São as forrageiras 1nais ricas em 
cálcio, elemento essencial. E, embora não 
sejam ricas en1 fósforo, não são mais po
bres que as demais plantas utilizadas para 
forragem. 

- São altamente' importantes para o 
. n1elhoramento do solo. Existem bactérias 

específicas das leguminosas, que formam 
nódulos nas suas raizes e te em a interes
santíssllna propriedade de retirar o azoto 
do ar atmosférico e fixá-lo no solo. Essa 
faculdade é muito importante para os fa
zendeiros, porque há, com o cultivo dessas 
leguminosas, um enriquecimento do solo 
em azoto. 

Por todos êsses pontos já citados' e 
discutidos, conclui-se da vantagem do cul
tivo das. forargeiras leguminosas em nos
sas fazendas. 

Teremos, assim, um complemento de 

FELCTIANO 

a "Microlisina", descoberta francesa, 

impede ·que o leite se estrague 

o problrma do leite, o mais importante do abas
tecimento público, e também o m�is inquietante, poie 
interessa a velhos, crianças e doentes, preocupa há 
muito �empo os· sábios do Instituto Pasteur. 

Com efeito, são insuficientes as quantidades de 
leite de que dispõe a Fdhça, tornando-se indispensá
vel impedir que' o mesmo se estrague. 

A "Microlisina", descoberta pelo professor Ber
trand e' minuciosamente experimentada no Instituto 
Pasteur, permite .obter êsse resultado. 

A "Microlisina" é um líquido amarelo à base 
de cloro. Uma simples gota dêsse produto basta para 
esterilizar um litro de leite, tornando possível sua 
cOl1S2rvação por muito tempo. Um leite assim tratado 
defende-se contra os micróbios. As vitaminas não são 
destruidas. e a pasteurização. que as destruiria. não 
tem mais utilidade. As vantagens dêsse produto são 
indiscutíveis. 

U ma dezena de leitões foi criado com di versos 
leites dos q11ais alguns conservados com a "microlisi
na". A exp"i'iência fo\ convincente. Os porcos ali
mentados com leite natural e com leite "microlisinado" 
crei:ceram d.pidamente. Os resultados obtidos com o 
leite esteriliz<1cIo for;:1m inferiores. 

Então procúrou-se experimentar o leite conser
vado com "microlisina" em crianças. Essa tentativa 
foi coroada de êxito, pois as provas foram conclu
dentes de todos os pontos de vista. Mas , . . .  3 "micro
lisina" não faz milagres. Ela apenas imp�e que o 
leite se estrague. Não há mesmo ínterêsse em haver 
um produto que conserve o leite avariado. Proc'ura-se 
apenas impedir que êle se estrague, conservando seus 
efeitos nutritivos. (Serviço Francês de Informações) . 

alimentação para o nosso gado, comple
mento êsse que será de grande benefício' 
para o desenvolvimento do animal, para 
a sua. produção e, consequentemente, para 
a economia do produtor, não só por al<l-
1nentar a produção de leite, como por 
manter uniforme essa produção na época 
da sêca, quando a capacidade de nossos 
pastos desce ao mínimo, com graves pre
juizos para a economia leiteira do país. 

Necessário se torna que batalhemos 
para a implantação.. em nosso n1eio. de 
métodos mais racionais de criação, para 
que estej amos engrandecendo o Brasil 
pelo melhoramento de suas fontes de pro
dução. 
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Regulamento dos Cursos da fábrica Escola de lacticínios Candido Tostes 

(Continuação do número anterior) 

.§ 1.° - Os primeiros exames serão realizados na 
1.a quinzena de j�lho e constarão para cada disc�plina 
de uma prova escnta. 

§ 2.° - Facultar-se-á a segunda chamada para 
os exames ao aluno que não tiver comparecido à pri
meira, por moléstia impeditiva do trabalho escolar ou 
por motivo de nojo, em consequêncía de falecimento 
de pai ou mãe ou de quem as vezgs fizer de irmão. A 
2.a chamada será feita no decurso de um mês após a 
época normal dos exames. 

§ 3.° Dar-se-á nota zero ao aluno que dei-
xar de comparecer à primeira chamada sl(.m os motivos 
enumerados no parágrafo 2.° ou ao que não compa
recer à segunda. 

§ 4.° - Os exames finais serão de primeira ou 
segunda época, realizando-se os primeiros a partir de 
1.° de dezembro e o;s outros durante o mês de feve
reiro. 

§ 5.° - Os exames finais destinar-se-ão à habi
litação para efeito de pronlOção de uma série a outra 
ou para conclusão do curso. 

§ 6.° - Os examcs finais constarão das seguin-
tes provas, conforme a natureza da matéria: 

a) escrito e oi'al; 
b) escrito e prático-oral; 
c) prático. 
Art. XXXVI - Os primciros exames serão pres

tados pcr;:1nte os professores das disciplinas e os ?xa
mes fin.1is. perante bancas de examinadores. organiza
das pelo Conselho de Ensino e constituidas por 3 
professores. sendo prrsididas pelo mais antigo. 

§ único - O professor dã disciplina fará sem
--lHe parte da banca examinadora dessa disciplina. 

Art. XXXVII - Não poderá prestar (:xames fi
nais na 1.a ou 2.a época, o aluno Que obtiver como 
resul tacIo dos exercícios escolares e dbs primeiros exa
mes no conjunto das disciplinas do curso, média arit
mética inferior a 40. 

§ único - Só poderão prestar exame de 2.a épo
ca os alunos que se encontrarem nas seguintes condi
ções: 

a) tiverem �:ido inhabilitados em duas matéri;\s 
nos exames de l .a época; 

b) os que tiverem faltado aos exames de 1. a 
época 159r motivos justificados; 

c) os que tiverem média 40 no conjunto de exercícios escolares e primeiros eXé:\mes, mas ficaram impedidos de prestar exames de primeira época por falta de frequência. 
Art. XXXVIII - O" exercícios escolares e os exames serão julgados por 

de O a 100. 
meio de notas graduadas 

. . 
§ ún!co --:- Na apuração das médias as fraçõ�s 

IguaIS ou l11fenores a 0,5 serão desprezadas e ás su
periores serão contadas como unidade. 

Art. XXXIX -- A nota mínima ,para aprovaçã'J 
nos exames finais é a média aritmética 40, entre as 
diversas provas que os compõem. 

§ 1.(' - As' provas práticas ou prático-orais, se
rão eliminatórias, sendo considerados re.t:rovados aque
les que não obtiverem a nota 40. 

§ 2.0 - IndepencÍenti2 de ��m1éfia, final do exame, 
será considerado r�J?_r�y�do o aluno que tiver a nota 
O em �CJ.ualquer das; provás: 

Art. XL - FeÚos os exames finais será conside
rado habilitado para efeito de promoção ou conclu
são o aluno que houver obtido em cada disciplina a 
110ta final mínima 4 O. 

§ 1.0 - A nota final de cada disciplina será a 
média ponderada da nota anuz.l dos exercícios escola
res e da nota do exame final dos primeiros exames 
e da nota do exame finaL respectivamente com os 
pesos de 2 - 3 - 4. 

, § 2.° - A nota global da promoção ou da con
clusão será a média aritmética das notas finais de tô
das as disciplinas. 

Art. XLI - O aluno que não houver sido habi
litado para efdto de promoção ou conclusão do curso, 
poderá matricular-se novamente na mesma série, fi
cando sujeito ao mesmo regime escolar dos demais 
alunos. 

§ 1.° - Na hipótese do aluno ter sido inhabili
tado . apenas em uma matéria, será obrigado a fazer 
somente os exercícios escolares e os exames desta disci
plina. ficando todavia sujeito a frequentar as aulas e 
trabalhos práticos dos demais. 

§ 2.0 - Ao aluno inhabilitado só será permitido 
repetir uma vez cada ano. __ 

Art. XLII - Os alunos dos cursos avulsos ficam 
obrigados apenas aos exercícios escolares no número 
de dois por mês. no mínimo, e exame de suficiência 
realizado no final do curso. 

§ 1.° - - Para a promoção nos cursos avulsos 
5er,1 exigida a média aritmética mínima 40. apu1'3da 
entre a média dos exercícios e a nota do exame de su
ficiê ncia. 

§ 2.° - O exame de suficiência constará de prova 
prática e oral. 

CAPÍTULO VIII 

DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. XLIII Aos alunos que concluirem os 
cursos da F.E.L.C.T., serão conferidos diplomas ou 
certificados na seguinte forma: 

a) ao que concluír o Curso Técnico de Lacti
cinios, será conferido o diploma de "Técnico de Lac
ticínios" ; 

b) ao que concluir o curso de Especialização en1 
Lacticínios. será conferido o diploma de "Especialista 
em Lacticínios"; 

, 

c) ao que concluir os Cursos Avulsos, será for
necido o "Cert,ificado de Habilitação" no curso esco
lhido. 

Art. XLIV Os diplomas e certificados serão 
fornecidos mediante pagamento das respectivas taxas 
e trarão as assinaturas do Diretor Geral, do Diretor 
do, Ensino e do interessado. 

CAPÍTULO IX 
CORPO DOCENTE E SUAS ATRIBUIçõES 

Art. XL V O corpo docente dos cursos man-
tidos pela F.E.L.C.T. será constituido por professo
res efettvos, professores auxiliares, assistentes e even
tualmente ainda pelos professores interinos e contra
tados. 

Art. XL VI - Compele aos professores das disci
plinas fundamentais e complementares: 

a) regência da sua disciplina, com inteira res-
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ponsabilidade na direção e execução de todos os tra� 
balhos da mesma; , , , 

b) ensinar e fazer ensinar as matérias a seu cargo 
de acôrdo com os programas aprovados, devendo es� 
gotá-Ios integralmente; 

c) organizar' anualmente o programa de suas 
disciplinas e1;ltregando-o ao Direto: do Ensino. até o 
dia 15 de Fevereiro de cada ano, afim de que sep sllb� 
'metido a estudos e aprovação do C. E.; 

d) arguir os alunos nas aulas teóricas e traba
lhos práticos, examinando-os nas épocas determiúadas 
por êste regulamento, conferindo-lhes notas na cader� 
neta de aula, no livro de atas dos primeiros exames e, 
exames finais; 

j 
e) organizar os pontós de que devem constar, os 

exames; , 
f) apresentar 'ao Diretor de Ensino, até 30 de 

Dezembro, um relatório do ano letivo referente à sua 
disciplina; 

g) comparecer às reuniões do Conselho de En
sino quando �onvocados. 

h) fazer' parte das comissões examinadoras e de 
outras para as quais fôr designado; 

i) manter a ordem nas dependências do estabe� 
lccimento durante as suas aulas; 

j) registrar imediatamente após as aulas, o as
Sunto da mesma, assim como as notas de arguições ou 
tra balhos práticos que por ventura haja consignado; 

k) propôr ao Diretor de Ensino a aquisição 
de material didático e bem assim as modificações que 
julgar necessárias a sua disciplina; 

1) além do desempenho das suas atribuições nor .. 
mais de ensino, deverá semanalmente, dedicar uma 
hora da sua atividade para atendet a consulta dos es
tudantes, afim de orientá-los individualmente na rea
lização de trabalhos escolares ou pesquisas originais; 

m) aceitar e dar cumprimento a qualquer in
cumbência que lhe fôr confiada pelo Diretor ou Con
selho de Ensino. 

Art. Xl. VII - O provimento do cargo de pro
fessor das disciplinas fundamentais sqrá feito por um 
dos seguintes processos: 

a) por concurso de títulos e provas; 
b) por contrato mediante proposta do Diretor 

Geral da F.E.L.C.T. e ato do Govêrno do Estado. 
§ único - O provimento por contrato do cargo 

de professor de disciplín:\s fundamentais, só será feito 
em casos especiais e por tempo determinado. 

Art. xL VIII - No caso de vacância do cargo 
de professor de disciplina fundamental ou de impe
dimento dêste por mais de 9 O dias, o assistente da res
pectiva disciplina poderá para ela ser designado em 
caráter interino ou poderá ser contratado um profes
sor até a realização' do concurso ou término do im
pedimento. 

Art. XLIX - Os concursos para provimento do 
cargo de professor de disciplinas fundamentais serão 
regidos pela legislação federal em vigor e instruções 
especiais baixadas de acôrdo com a S.E.A.V. 

Art. L O provimento dos cargos dos pro-
fessores auxiliares e assistentes será feito por uma das 
seguintes formas: 

a) por designação do Diretor Geral da F.E.L.C.T. 
de um funcionário técnico ou administrativo do es
tabelecimento; 

b) por contrato mediante indicação do Diretor 
Geral e ato do Govêrno do Estado. 

Art. LI Os cargos de professor e assistente 
da 2.a disciplina, só poderão ser exe.rcidos por agrô
nomos ou veterinários e os da La e 3. a disciplinas 
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poderão, também, ser exercidos por químicos .indus� 
tríais e técnicos em lac'ticínios, todos com diplomas 
devidamente registrados' na repartição federal· com� 
petente. 

Art. LII' - Compete ao assistente: 
a) auxiliar o professor em ' todos os trabalhos 

que dizem respeito ao ensino das matérias sob sua res
ponsabilidade; 

b) manter sob sua guarda e responsabilidade o 
material que lhe fôr confiado pelo professor, zelando 
pela sua conservação; 

c) executar trabalhos de pesquisa soh, oríenta� 
ção do professor, auxiliando-o quando necessário em 
todos os trabalhos técnicos ou científicos; 

d) aceitar e dar cumptimento ,- a qualquer in� 
cumbência que lhe fôr confiada pelo professor da 
disciplina; 

e) substituir o professor nas suas falt�s e im� 
pedimentos até 90 dias. 

' 

CÁPfTULO X 

CONSELHO DE ENSINO 

Art. LIlI - O Conselho de Ensino (C. E.). 
órgão de orientação didática" será, constituido pel<?s 
professores e presidido pelo Diretor de Ensino. ' 

§ único - As decisões do C. E. estão sujeitas 
à aprovação do Diretor Geral do Estabelecimento. 

Art. LIV - Compete ao C. E.: 
a) organizar os horários das aulas e dos exames; 
b) estudar, coordenar e aprovar os programas 

de ensino; 
c) deliberar sôbre o assunto de ordem didática 

e técnica de ensino; 
d) resolver sôbre a aplicação das, penas disci-

plinares que forem de sua alçada; 
e) estudar e r('s01 ver os casos de matrícula; 
f) organizar as bancas examinadoras dos exámes. 
Art. L V - O C. E. se reunirá ordinàriamente 

3 (três) vezes por ano e, extraordinàriamente; sem� 
pre que o Diretor de Ensino ou Diretor Geral acha
rem conveniente a sua convocação que deverá ser feita 
pelo menos com 48 horas de antecedência. 

§ único - O comparecimento dos membros do 
C. E. às reuniões, (! obrigatório, salvo em casos jus-
tificáveis a juizo do Direter de Ensino. 

CAPiTULO XI 

ADMINISTRAÇÃO DOS CURSOS 

Art. LVI - Os cursos mantidos feIa F. E. L. 
C. T. serão administrados por um Diretor de Ensino 
diretamente subordinéldo ao Diretor Geral do Esta
belecimento. 

Art. L VII - O cargo de' Diretor do Ensino 
será exercido por um dos professores de 'disciplín2,s 
fundamentais, por indicélção do Diretor Geral do Es� 
tabeleéimento e ato do Sr. Secretário da Agricultura. , , 

Art. LVIII - Compete ao Diretor de Ensino: 
a) cumpir e fazer cUllíprÍr o regulamento e r�

gimento interno dos cursos; 
b) convcc'ar e presidir as reÍlniões do C. E., 

sendo intermediário cntre êste órgão e o Diretor Geral; 
c) fiscalizar o cumprimento dos programas d,os 

cursos; 
d) assinar o expediente de sua alçada; 

(Contínúa no próximo número) 

FELCTIANO 

o emprêgo de fermentmr lácticos se
lecionados na indústria de lacticínios tem 
por objetivo uniformizar e melhorar a 
qualidade dos queijos. Êstes fermentos 
são '.' culturas de micróbios considerados 
como os mais convenientes para, favore
cer:a produção dos caracteres próprios dos 
divérsostipos de queijo .. , 

A coalhada prensada' e salgada,: pasta 
sem sabor, constitui o'qlléijo verde:, que� 
na' ; cura; adquire as propriedàdes, parti
culares ao 'produto a ser entregue ao con
sumidor. A transformação, do queijo' ver
de em queijo curado é devido a ação do 
coalho e do fermento.: ,Êste torna solúvel 
grande 'porção da massa do queijo, trans
fÓrlil'ando-a em substâncias' imediatamen
te assimiláveis pelo organismo do homem, 
desdobrando-a em aminoácidos e em ou
tras substâncias que, ,misturando-se aos 
produtos do desdobramento da ,gordura} 
dão ao queij o seu paladar 'e odor caracte
rísticos. 

A F. Escola de Lacticínios Candido 
Tostes prepara e envia aos jnteressados, 
que o desejarem, o fermento láctico sele
cionado líquido ou em pó,. para diversos 
tipos de queijo e para manteiga. 'Êste fer
mento pode ser mantid0 nas fábriéas por 
longo tempo, desde que, nas repicagens 
diárias, o manipulador observe as regras 
seguintes: 1.a - Usar sempre leite fresco, 
de alta qualidade. 2. a - Estel'ilizar todos 
ôs utensílios, por fervura ou pelo vapor, 
antes de serem usados. 3.a -':- Pastorisar 
a' 80 � 90°C durante 30 minlJ.tos, a quan
tidade necessária do leite. Esta pastori
zação "se faz, de preferência, em banho
m·aria. 4. a -:- Resfriar ràpidamente a 
20 - 25°C. Conservar o leite, coberto com 
tampa durante e após a pastorização. 
Q.a � Juntar de 1f2 a 2% do:fermento do 
d�a anterior ou' do ferment0 líquido da 
F.E'.L.C.T. Agitar a mistura. 6.a - Con
servar, tanto quanto possível, a 200C 
até que esteja maduro (18 � 20 horas). 
7.a � Resfriar e conservar à. temperatura 
de Jo - 15°C, até o uso. 811 � Retirar 
a camada superficial (2 a 3 em.), e mexer 
bem antes de usar. Evita� 'que o fermento 
tenha acidez superior a ,90° Dornic. :9.a_ 
Retirar ,a quantidade necessária para re. 
picar o -fermento para o ,dia seguinte. ' 

V, F, 'ftl. 
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111 Jogos Olímpicos Universitários de 

Juiz de Fora 

A F.E.L.C.T.: Ri-campeã de Atletismo 

Um dos grandes fatores de eugenia dos povos é, 
sem sombra de dúvida, a prática de esportes. 

Os universitários de Juiz de Fora bem compreen
deram isso quando instituiram os "Jogos Olímpico:> 
Universitários", que constituem um incentivo pode
roso às disputas esportivas. 

Procuram, assim, os moços estudantes da Man
chester Mineira concorrer para o melhoramento da 
raça brasileira, pois os esportes, além da melhoria fí
sica, educam os jogadores. 

Êsse ano, com o concurso da Escola Candido 
Tostes, Faculdade de Farmácia e Odontologia) Facul
dade de Ciências Econômicas e Faculdade de Direito, 
foram realizados os IlLo Jogos Olímpicos Universi
tários de Juiz de Fora, que tiveram brilho invulgar, 
salientando-se como melhor concurrente a Faculdade 
de Farmácia e Odontologia que se consagrou Campeã 
Olímpic'a Universitária de 1946. 

A represE:ntação da F.E.L.C.T., embor.a pequena 
em número, mostrou a fibra de seus disputantes, le
vantando galharda e merecidamente o título de Bi
campeã universitária de Atletismo. 

Êsse bi-campeonato é um título que honra so
bremaneira a nossa Escola, porque êle é um atestado 
do valor de nossos aI unos, do seu entusiasmo, de sua 
fibra e amor à F.E.L.C.T. 

Atletas ,como Napoleão, Horacy, Lucrecio, José 
Jorge, Guazzelli, SlI1ibaldo, Jason e outros são a prova 
viva do esfôrço de felctiano, de seu entranhado amOl 
à nossa Escola e ao esporte e a &les devemos a nOSSél 
vitória. 

A todos os que se esforçaram para conseguir :1 
vitória nas Olimpíadas e, particularmente, aos que lhe 
trouxeram o título de Bi-campeã de Atletismo, os 
sinceros agradecimentos da F.E.L.C.T. 

Aniversários, em Dezembro, de felctianos. 
Dia 5 -- Augusto Lamy de Miranda - Téc

nico em Lacticínios. 
Dia 12 - Sinesio Silva - Técnico em Lacti

cínios. 
Dia 18 - Dr. Vicentino de Freitas Masini _ 

Chefe do Serviço. dos Laboratórios da F.E.L.C.T. 
Dia 25 - Avmone de Oliveira Badaró - Tec

nico em Lacticínios. 

Aniversários de felctianos, em Janeiro de 1947. 

Dia 9 - Jason Costa - Aluno do Segundo 
Ano Técnico. 

Dia 14 - Luiz Sena Caldas - Téc'nico em 
Lacticínios. 

Dia 1 7 - Ofelia Bizzotto - Funcionária da 
F.E.L.C.T 

Dia 18 - Dr. Sebastião Senná Ferreira de An
drade -' Diretor da F.E.L.C.T. 

Dia 19 -- Canuto Bresanovich - Técnico em 
Lacticínios. 
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P r o d u t o· s f a b r i c ª:d o S na· 

Q1/EljOS' 
« Minas» padro

li/sado 
Tipo'« CCl7)alo?>' 

» . «  Caboú/f> 
» «Cheddar». 
» «Dztpl oCrel7le>� 
» «E11271u/ddtler» 
» «Gouda» 
» «LU1lch» 
» «Prato» 

JJ1"ANTEIGA 
Extra 
Manteiga de 1� 

5Parl7lezão» . 
«PasfeZUlzado», 
«ProzJol07zé> 
«Reno.:.EdalJi» 
-«R�qzüfod» 
«Suisso) 
« Creme':'Szil'sso» 
«Reque?/ão JJ1i1zeilo» 
«R equez'jao Criolo» 
«Ricota» 

CASEINA 

Por d/versos pro
cessos 

'I/I 

Produtos . dolaboratôriô da 

.soluctio Dor1l1c 
Solu�lio de sodc! .dtL'útüJ 1lorlnal 
Solu�ão décl�JZO ,1lorllurlde ll/tralodej>rala 
�)olurclo . de .follOlfiálç//la a 2% , 
SD!ucâodebicromazode jiold'lúq a 
Culíurd de.P. n/qú�f()l�fJ em' pá: 

Fer17le/doláctico 'se/rci07iâdo, lfqúido 
Solucâ:o rle llitrato.�·de /wata 
Cor�llte líqu/do . fâl�a r;ueifos 
Cultura de'. Yoghzú'l (líquido) 
Grão de Itrj}i1/' 
Fennento selecionado para queijo Suisso 

(Em jwo/do z1lstalações pa1�a leite' eln 
pó, leite condensado e lac/oSe) 
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