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7.a Olimpíada Universitária .de Juiz de Fora. Alunos do Instituto de 
LacticÍnios "Cândido Tostes" desfila.m no primeiro plano. 
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DESDE a MAIS SIMPLES GRaNJA 
no MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEBORG. 
Tipo BU. Várias capacidades. 

Apar :Iho de placas Inoxidáveis 
ALFA-lÁ V AL. F asteuriza e res· 

fria leite em ambiente fecha-
do e a diversas temperaturas. -

Eq1;l.ipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos-lhe 

tudo que é necéssário à sua 

indústria, quer se trate de 
uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

Distribuidores: 

Fi lO BASTOS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

Co m pr e ssor a a mônl. 
VILTE�. Fabricado em ta

manh� 5 pará produSão de 
5,000 a 300.COO calorias 

por hora .. Fornec . mos tam
bem compressores a Freon 

e Metyla. 13 

• Máquina automática para ela-\. (her e fechar garraf

.

as .. , A.LKA. 
, Com ,cápsulas d, alumínio. , 
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FELCTIANO 

Instituto 'de Lactícínios "Cân i o 
)LEI N.O 1. 476 

DE 3 DE SETEMRO DE 1956 
Organiza o Instituto de Laticínios "Cân
dido Tostes" e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas, Gerais por 
seus representantes, decretou e' eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 - Passa a denominar-se Ins": 
tituto de L9,ticínios "Cândido Tostes", 
diretamente subordinado ao Secretário 
da Agricultura, a Fábrica-Escola de La.
ticínios "Cândido Tostes" criada pel o  
Decreto n.o 50, d e  14 de maio d e  1935, 
modlficado pelo Decreto-Lei n.o 983, de 
9 de dezembro de 1943. 

Das Finalid�des 

Art. 2.° O Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes" tem por finalidades: 

1.0 - Ministrar ensino d as matérias 
necessárias à formação de laticinistas, 
mantendo para êste fim quatro cursos: 

a) Curso Técnico de Laticínios com 
duracão de dois anos, para o qual se 
exige

� 
o curso ginasial; - . 

b) Curso de Especialização, com 
duraC'ão de um ano, para agrônomos, 
veterinários, químicos e técnicos de la
ticínios ; 

c) :;- Curso Prático, com duração de 
três meses, p a,ra formação de operários 
especializados ; 

d) - Curso avulso, para estudos in
tensivos de industrialização do leite .  

2.° - Orientar e supervisionar o ensi
no nas escolas de laticínios instaladas .8; 
mantidas pelo Estado . 

3.° - Realizar pesquisas e estudos des
tinados a o  aprimoramento das indús
trias lácteas. 

4.° Prestar assistência técnica aos 
industriais de laticínios 'pela divulgação 
de processos racionais de fabricação, 
conserva e embalagem de produtos l ác
teos. 

5.° - Prestar assistência técnica aos 
. fazendeiros p ela divulgação, e ensino de 

pr:ocessos raciona.is de criação .e trata
mento d o  gado lei,teiro, higiene' na ord e 
n h a  e transporte dO' leite, objetivando 
maior e melhor produção. 

6.° - Propôr a criação e localizaç'ão 
de escolas de laticínios, e a adoção de 
medidas destinadas ao aperfeiçoamento 
e expans.ão das indústrias lácteas. 

Da Orgànização 

Art. 3.° - O Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes" constitui-se dos se
guin tes órgãos: 

a) - Serviço Auxiliar (S.  A. ) ;  
b )  - Serviço d e  Ensino (S.  E. ) ; 
c) - Serviço de Assistência Técnica 

( S .  A. T. ) ;  
d )  - Serviço de Indústria (S.  I . ) ; 
e) - Serviço de Mecânica, Instalações 

e Transporte (S. M. I.  T. ) ; 
f) Serviço de laboratórios (S.  L. ) : 
g) - C onselho de En:sino ;  
h) - Conselho d e  Pesquisa. 
Art. 4.° Os Serviços c ompõem-se dos 

seguintes órg�os: 
1.0 Serviço Auxiliar (S.  A. ) :  
a) Secção de Expediente é Pessoal 

(S. E. P.� ; 
b) - Secção de Contabilidade (S.  C . ) ; 
c) Secção de Vendas e Expedição 

( S. V. E.) ; 
d) - Secç'ão d e  Almoxarifàdo (S.  Al.); 
2.° - Serviço de Ensino (8. E . ) : 

a) - Secção de Documentaç'ão e Di
vulgação. (S. D. D.) : 

b) - Secção de Administração dos 
Cursos (S. A. C . ) ; 

3.° - Serviço de Indústria (S� I.): 
a) �. Secção de Recepção e Bene.fi

ciamento do Leite (S.  R. B. L.) ; 
b) - Secç'ão de Produção de Queij o 

( S .  P. Q.) ; 
c) - Secção de Produção de Mantei

ga' (8. P. M.) ;· 
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::..:...:. Se'c,çãÔ 'dê"'Maturação (s. Mt. ) ; 
4.° - Serviço de Laboratório (S.  L. ) : 
a) - Secção de Química (S.  Q.) ; 
b) - Secção de Microbiologia (8. Mc.) ; 
c) - Secção de Análises de Rotina 

(S.  A. R. ) .  

Do Pessoal 

Art. 5.° - O Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes" será dirigido por um 
Diretor, nomeado em comissão. 

parágrafo único - O exercício dêste 
cargo é privativo de agrônomo, veteri-' 
n�rio, economista ou técnico de laticí
nios. 

Art. 6.° - O Diretor será assistido' pe
los d ois Conselhos de que será o presi
dente . nato : 

a) - Conselho · de Ensino composto 
pelo corpo docente do Instituto e um 
representante do corpo discente ; 

b) Conselho de Pesquisas, integra-
do por professôres, té'cnicos e servido
res designados p elo Diretor dentre· aque
les que mais 'se destaquem nesse ramo. 

Parágrafo único - O exercício de ati
vidades nos conselhos não dará direito 
a nenhum acrésCimo de vantagem pe
cuniária. 

Art. 7..0 - Cada S.erviço terá um che
fe, nomeado em comissão, que deverá 
possuir conhecimentos especiallzados re
lativos ao setor. 

Art. 8.° - O Diretor será substituído 
em seus impedimentos ocasionais por 
um dos chefes de Serviço por êle previa
mente designado. 

Parágrafo. único - Quando se tratal' 
tie Únpedimento superior a trinta (30) 
àias o Governador do Estado designará 
o chefe de Serviço que deva substituir 
o Diretor. 

Art. 9.° - Qs Chefes de S,erviço serão 
substituídos, em seus impedimentos oca
sionais, por chefes de Secção para êste 
fim previamente desig'nados pelo Dire
tor . 

Art. 10 - Ficam criados no Quadro 
Geral. Parte Permanente, Tabela I, da 
Lei n.o 858, de 29-12-1951, Os seguintes 
cargos: 

1 Diretor, padrão I-59. 

6 Chefes de Serviço, p8idrão I-54. 

13 Chefes de Secção) padrão 1-44. 

Art. 11 Ficam criados no Quadro 
Geral, Parte Permanente, Tabela II, da 
Lei n.o 858, de 29-12-1951, os seguintes 
cargos efetivos de livre provimento: 
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5 Assistenes Técnicos padrão 1-29 . .  
Art. 12 - Ficam cri8idos no Quadro 

Geral, Par,te Permanente, Anexo 2, da 
Lei n.o 858, de 29-12-1951, os seguintes 
cargos isolados de provimento efetivo : 

15 Professôres Auxiliares padrão 1-87. 

Art. 13 - Os cargos isolados de provi
mento e fetivo criados nesta 'lei, ficam 
providos mediante classificação dos ser,.. 
vidores que j á  vinham exercendo fun
ções' correspondentes, de conformidade 
com a Tabela Anexa n.o 1, que faz parte 
integrante desta lei. 

Art. 14 - Além do pessoal efetivo lo
tado ali, poderá o' Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes" ter o pessoal extra
numerário, assalariado e de obras, ad
m itido nos têrmos da legislação vigente, 
respeitados 'Os núm'eros de funç'ões e os 
padrões de vencimentos fixados nas ta
belas anexas à presente lei. 

Art. 15 - Ficam criadas, na Tabela 
únic a de Extranumerários Mensalistas 
da Secretaria da Agricultura, Indústria, 
Comércio e Trabalho, as funções de ex
tramunerários mensalistas do' Institu
to de Laticínios "Cândido Tostes" cons
tantes da Tabela Anexa n.o 2 que faz 
parte integrante desta . lei. 

Art. 16 Ficam classificados nas fun-
cões referidas no artigo anterior os ser
�idores relacionados na Tabela Anexa 
n.o 3. 

Art. 17 - Ficam extintas na Tabela 
única de Extran umerários Mensalistas 
da Secretària da Agricultura, Indústria, 
Comércio e Trabalho, aprovada pelo De
creto n.o 3.689, de 31-1-1952, as 'funções 
cuj os titulares foram classificados nos 
cargos e funções constantes da Situação 
Nova das Tabelas Anexas n .os 1 e 3. 

Art. 18 - Mediante gratificação de 
Cinqüenta p or cento (50%) do respecti
vo vencimento ou. saláriO, poderá ser 
ad otada a j ornada de oito (8) horas de 
kabalhó para os cargos e funções que 
a necessidade . do serviço recomendar. 

Párágrafo único A adoç'ão dêsse re-
gime será autorizada pelo Governador 
do Estado mediante. proposta j ustifica
da do Diretor do estabelecimento. 

Art. 19 - Dentro de dez (lO) diás após 
a publicação desta lei o Executivo fixa
rá, em decreto, a lotação do pessoal do 

Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", 
observado o disposto no art. 14 e nas 
tabelas anexas . à presente lei. 

Art. 20 - Mediante indicação do Di
r€;tor, p oderá o Govêrno do E stado man-: 
dar professôres :ou técnicós a institutos 
de especialização nacionais ou estran
geiros p ara a realização de cursos . rela
cionados c om as atividades do.est�bele-

. cimento. 
ParágrafO único -'- O servidor desig

nado p ara realizar viagem de :;Lperfei
coamento terá direito, além dos venci
mentos ou salários, vantagens e das di á-

. rias a qUe fizer j us, ao recebirp.ento de 
uma a'j uda de custo arbi,trada pelo Exe
cutivo . 

Disposições Gerais 
Art. 21 - O Instituto de Laticínios 

"Cândido Tostes" manterá, para forma
cão de laticinistas, bolsas de estudo que 
serão distribuídas de conformidade c om 
o regulamento próprio. 

,Art. 22 - O Govêrno do Estado fixa
rá, em decreto, o regulamento do Instl
tuto de Lacticínios "Cândido Tostes". 

Art. 23 - As disposições constantes 
dos artigos 9.°, 10, 11, 12 e 14 desta lei 
só produzirão efeitos a partir de 1.0 de 
janeiro de 1956 . 

Art. 24 - Fica o Govêrno do Estado 
8,utorizado a dispender até a impor'tân
cia de cinco milhões de cruzeiros na 
c onstruç'ão de novo pavilhão destinado a 
completar as instàlações do Instituto de 
La ticínios "Cândido Tostes". 

ParágrafO único - As verbas necessá
rias à execução da obra serão consigna
das em parcelas anuais nos orçamentos. 

Art. 25 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua puç>licação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Mando;, portanto, a tôdas as autori
dades a quem o conhecimento e execu
cão d esta lei pertencer que a cumpram 
e façam cumprir, tão inteiramente co
mo nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em 
Belo Horizonte, aos 3 de setembro de 
1956. . 

José Francisco Bias Fortes 
Álvaro Marcí1io 
Abgar Renault, respqudendo pelo ex

pediente da Secretaria das Fina:nças. 
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Queijo Tipo Gouda 
Eolo Albino de 

Souza 

Professor do 

I. L. C. T. 

Características - Êste queijo é ongl
nário da H01anda, sendo bastante s.e..; 
melhante' ,aJO queij o Pr:ato. E' tamb.m um 
queij o de prusta colorida, prensada e sal
gada, lalém de muit.o macia e untuosa. 
QUJanto à sUJa classifioação é de quei
jo gordo, Slemi-cozido e macio. Possui o 
queijo, olhais ova'Íls, brilhan.te,s e com 3 
a 5 mm. de diâmetr.o. 
, A sua embalJagem é feita com pap'el 
celofane;, 

As dimensões do quelj o, que poosuem 
forma cilíndrica, são de 16 cms. de diâ
metl�o e 7 cms. de altura. Pêso médio, 
1,600 - 1,650 kgs. 

FABRICAÇAO 

Matéria Prima - DeVie-'se usar leite 
fil tl1ado e paste-uri21ado, de .excelente 
qualidade. A sua addês máxima, t ole
rável é 19° Dornic. O tipo requer um 
leit1e c om alto teor gordUI'looo, ou s'eja 
4%. Regula-se a temp0liatura d o  leite 
a 32° C .  

Fermento - Estando o lieite no depó
sito, oom lacid.ez, poroentagem de gor
dura 'e temperoatUl'la 8Jdequadas, ,adicio
na-se :aJO mesmo tempo de 0,5 a 0,7% de 
fermento láctico. 

Cloreto de cálcio - ,A seguir, medem
se cêrca de 25 gDS. de cLoreto de cálcio 
e j unta;m-se trumbém, ;8JO leite. 

Corante - li:ste pode sei!." empregado 
na mesma qUJ8Jntildade qUle para �o quei
j 'Ü DupLo Crême, isuo é, 4 a 6 cc. de co
ranrbe líquido por 100 litros de led.te. 

Coalho - Em seguida Víerifica-se SE: 
a tempe!patUl'la se mantém ,em 32° C e 
ad1ctona-se 'Ü coalho, sendo que a coa-

gu}açãJo devle-s:e concl uir em 55 60 
minutos, rleogul,8.lI1Jdo-se para ilsto a quan
tid8Jéte d8Jquele.' No viocão deve-se usar 
um pouoo mal!s dJe Cloalho, pois o quei
jo deve fico8Jr mais duro. A' adição do 
coalho segue-se um lievolvimento do lei
te drurantle uns 3 minutos deixando-sle 
a .seguLr, em repouso, com o tanque co
be:roo. 

Córte - Após uns 50 Ininutos, vai-se 
obs€ll"vando a cOnSlistêncLa da coalhada 
até constatar-se o momento d€ se efe
tuar o córte'. Qua;ndo tJal se der, tomà
se dos eortadJoTies le pr1atica-s.e a divisão 
da coalhada, d J ed.x:ando�sle os grãos com 
o tamanho n.o 4. Esta opte,ração neste 
queijo requer, também, muito cuidado, 
sendJo. como é ,  o queijo traba:lhado com 
um 1Ieioo muito gordo. 

l.a mexedura T,er111Ínado o córúe 
dá-se começo à La me:xJedura que devE' 
S6' prolüng'a;r :até 25 minutos após o iní
cilO do córneo Usa-se um 'agitador de ma
deira. Em seguida dtspensa-s€' à c oa
lhada um I'epouso de 2 minutos para a 
retirada de uma parte de sôro. 

l.a dessoragem - A quantidade de 
sôro retirado deve corresponder a 33 % 
do lleite ,emprégado. 

2.a mexedura e aquecimento - Em 
seguida começa-Ise :a 2.a meX!edura, que 
-deve ser constante, e regular durando 
até a mrussa chlegaJr 'aJO ponto. Gêrca de 
1 a 2 minutos ,após o oomeço desta ope
ração padJe-'se 08:DetU8JT o 1.0 aquecimen
to, usandJo-:Sle 12 lts. d'água, filtrada e 

. ,aquecida" p8.lr.a cadla 100 kgs. de, Leite. 
Deve'..:se 'adic�on8Jr a água vagarosamen
te. Ês,ne l.°'aqUleoimento dev!e ser à tem
per8itura de 38° C., permaneC'Emd o  70-75 
mri:I1iutos após iQ i:nício do córúe. A se
guir leliev,a-se ,a tempe,rrutura a 41c C. o 
que constituirá o 2.0 'aquecimento. Ge
:rtalmeniJe a água é il1iSu'ficilente, então 
úerJ.l1inJa-'se a ,eleViaç'ão da tempe·ratura 
por medio de v.apor indil'leto, Serv'e-s:e da 
água como v:eículo paTa ,a adição de 300 
grs. de sal por 100 kgs. de lleite. 

Dessoragem - NiotarndJo-s,e que os 
grãoo sof,rleTlam o conVienÍ!enteo dessôro 
(grãos soltos, opaoos e firmes - menos 
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qllje os do qUled-j o Prato) , separa-se oom
p1letamente o sôro, .Q que se conclui por 
meiJo de uma preoo8Jgem dentro do tan
que, eom um pês'o correspondente a � 
VêZl6'S iQ pêlSlo da massa. Esta prensagem 
deve durall." 20 minutos. 

Moldagem e enformagem - Finda a 
'prensagem, aprura:m.-sle tôdas as irregu-

, lalridl8Jdes lextstentJes Dia forma do bloco 
e divtclJe.-se êste lem pedaços absoluta
mente igua.is ,e com o pêso de 2,200 kgs. 
O mais ràpidiamente possív'el colocam
se os bloc os nas fôrmas, já forradas com 
os pi8l!1iOS, dDbram-lse as pontas do pano 
d� modo a cobrir todo o, queijo, e de
pOÍiS de adlruptadJalS aJS tampas, levam-se 
às preI1iSla:S. As fôrm8Js de:'I,nem tei!." 18 cms. 
de diâ111le,tJ;"o le 12 dJe ,altura, p odendo s'er 
de metal ou madJeLDa (prefe:r;lvelmente 
esta última) .  

Prensagem - Esta é f,eita inic-ialmente 
com um pêSiO de 13 !a 15 vêzles superior 
ao do qUJeJij o, €Im 30-40 minutos. Em se
guida, procede-s,e ,a virada dos queijos, 
te<ndo-se o cuid�do de lavrur os panos 
c-om água quente ou trocá-los. Subme
tem-se oos qUle,ijos a 2.a prensagem com 
a duração de 3 la 4 horas e pêSlo de 20 
vêzes o pêso do queijo. 'Derminada a 
pI'le:rtSJag�m, retiTam -se os panos dos 
queijos e deixam-se OIS mesmos dientr.o 
d as próprias fôrmas, durante 14-16 ho
ras numa câmara com tempeTatura ao 
redor de 10° C. 

Salga A salga, que bem :Lnício nO 
sôro, te-rmina em S'ailmoura. Palra isto 
deixam-se os que.ij os ,e'm submersão nu
ma ,sailmour'a com 18-20%, durarnte 36 
hOI:8Js. Não se dev,e 'esquecei!." de inverter 
a posição dos queij-os d Jecorridas 18 ho
ras. ' 

Extinto o tempo de salgla r:etiram-se 
os queij OS 'e dielixam-se-os duvante 24 ou 
48 h!OI'l8JS nas prI9Jbel,eÍlTlas, para que o res
nantJe da salmoura escorra, após o que 
são 1Iev,ados prur'a I8JS câma;ra:s de matu
�ação. 

Maturação A m3Jturação deve-se 
proClessár ,em tJempevatura b8Jixa. Na 
prime!Í.Jl'18. câmiaiJ.'a de' m,at Ull."ação, que devle tell." 10 'a 12° C of:� 82 a 86% de umi
dade, delvlem permanecer oos que,ij os du
rante 12 a 15 dÍ!a;s, sendo virados diâ
riJamenrte .Em segudda tratam-se os quei
jos com óleo de liI1JhaÇ1a e Levam-se os 
m'e�smos paira 'a segunda câmara, cuja 
tempenatUl'a não deve .exceder a 14° C e 
cuja humidaldJe dJevle ser de 86 a 90 % . 

Aí, devem os queij.os ser viTl8Jdos de 2 
em 2 dias passando-sle nos mesmos a 
soluçã;o de água de cal e sal. Quando com
pletam 30 dtas oos queijos ( conforme a 
ma:rcha dia maturação) podem ser la· 
vados lem água oom 1 % de cal e, depois 
de bem sêcos, pa;rafinados. O tempo mé
dio de matuDação é de 40 a 45 dias. 

Envolvem-sé' os queijos em papel ce-
10faM. 

��:'�.: :.:':.: :.: :.: -.: :.: :.: :.: :.: :.::.: '.:::�.; :.: :.: :.: :.: :.; :.: :+: :.: :.: :.: :.::.: :�;':v', : .. :'.':'.:':.: :.:':.', :.; '.: :.: '.: :+;.:+: :.: :+;:+;::+;,:+;,:+;, :+::+::+: :+: :+: :+: :+:,:+:::+:::�� 
� IRMAOS CAVALCANTI & elA. � 

� ESPECIALIZAJ.JOS EM REPRESENTAÇÃO. DISTRIBUICAO E ; � IMPORT 1\ çÃO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS � � RUA DAS FLORENTINAS, 229 RECIFE - PERNAMBUCO � 
� END. TEL. mCACIA � t.;-:+: :+: (+: :+; :+; :+; :.: ,+; ,+;::+:':+::+::+::+::+: :+::+:<+::+::+;.:+:<+::+::+::+::+:<+::+>:+;<+::+:::+;:+;::.;,:+;,:.;::�;::+;::+;,:.;,:.;:,+;,:+;,:.;.:.;",.;,:+: :.: :+: <+::+;:+; :+::+:,:+:::.:,:; 

ESTAGIO NA FE)LCT, em outubro 

- Ourso d e  Veterinária da Escola 
dr. Aperfeiçoamento de Oficiais. Alunos 
dêste Curso, sob a chefia do Coronel 
Lourival Barriga,' fizeram um estágio de 
2 dias, na FELCT, 'principalmente na 

Seção de análises químic8is de leite e 
derivados. 

Já é a segunda vez que oficiai!s supe-
1'i01'es do Serviço de Veterinária do Ex:ér
cito procuram os laboratórios da FELCT, 
püra especialização em assuntos ligados 
a lacticínios. 
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Gado Holandês e Indústria Leiteira 
Alagoano 

no Sudoeste 

. - Solicitados que fomos p ara 
dar parece:r sôbre racionalização 
da indústria leiteira do sudoeste 
alagoano, abrangendo Batalha, 
Jacaré dos .Homens, Pão de Açú
:oar, Maj or Izidoro, etc. estudamos 
a situação atual da produção de 
leite e da indústria de laticínios 
da região, cuj as conclusões sãó as 
seguintes : 

1. Produção de leite mais organizada 
que a indústria leiteira. 

Enquanto em tôdas. as regiões latici
cinistas do País a industrializacão do 
leite supera a produção, em orgai1ização 
e em capacidade de absorção, na zona 
acima referida se verifica j ustamente o 
contrário, isto é, a produção de. leite da,
queles municípios é muito maior do que 
a· capacidade dos estabelecimentos de 
laticínios nel'a existentes! Dada a má 
organização dêstes, seus produtos são 
dE'ficientes em qualidade. Alcançando 
baixos preços nos mercados, não propor-' 
cionam condições de pagamento razoá
vel pelo leite. Os produtos mais fabrica
dos: requeij ão do Sertão e manteiga co-
mum, vendidos, respectivamente a Cr$ 
10,00 e Cr$ 50,00 o kg. só permitem pa
gamento de até Cr$ 2,00 por litro de lei-
te. Êstes os preços atuais', e esta a· ra
zão da situação periclitante da indús
tria naquela zona, cuj a desorganizaç'ão 
tende a arrastar a produção de leite. pa
ra o cáos. 

2. Produção leiteira, 
O grande mérito dos criadores de ga

do da região reside, de um lado, nas c on
dições pouco favoráveis do clima (de 
área incluída no Poligono das Sêcas) 
e de outro, no reconhecido interêsse ,em 
criar gado Holandês num· ,lugar onde, 
teori0amente, todos os fatores ·são des
favoráveis. 

Dr. José Assis Ribeiro 
Médico-Veterinário 

a) Gado leiteiro - é representado, na 
_ maioria, pOl� mestiços Holandeses e cri-

0ulos. Em várias fazendas predominam 
espécimens de % e Y2 sangue Holandês 
p. b" havendo reprodutores p .  o. E' im
portante assinalar que a maior parte, 
dos criadores prefere touros Hol . p. o. 
de "pedigree" onde se definam as quali
dades leiteiras dos ascendentes. Os re,
produtores recebem trato mais acurado 
que o das vacas. Todo o gado Holandês 
se tem adaptado. bem às condições ecoló
gicas nordestinas. Os touros p .  o .  são 
mantidos, geralmente, isolados das fê
meas, só j untados por 'Ocasião do cio . 
Não se iniciaram ainda as inseminacões 
artificiais, havendo, entretanto, possi
bilidades para sua prática, dado o gran
de interêsse dos criadores em melhorar 
seu gado adotando normas zooténicas 
modernas. 

Çómo índiée de capacidade de produ
ção, te'm-se O resultado do concurso lei
teiro realizado em Batalha, em dezem
bro de 1955, c om as seguintes produções 
de vacas pertencentes' ao próspero cria
dor Leopoldo Amaral ( fazenda do Braz, 
em Maj or Izidoro) : Riachão 29 kg. 640; 
Esperança - 27 kg. 800, Meiá Noite 27 
kg. 150. Estas vacas sãõ mantidas sob 
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regime de duas . ordenhas, com uma só 
l'aç'ão diá,ria. De várias partes dos Esta
dos vizinhos veem crtadores adquirir ga
do leiteiro nesta região, pagando de 12 
a 18 mil cruzeiros por vaca com produção 
de mais d e 12 litros por dia. 

b) Capacidade de produção de leite -
A capacidade leiteira do r,ebanho daque
la zona semi-árida é d e  surpreender a 
qualquer pessoa. Em recente inquérito 
positivou-se que a média diária de pro
dução por vaca, em regime de duas or
denhas ( norma de quase tôdas . as fa
zendas) é de 8,3 kg . .  

O rebanho em lactação é mantido em 
regime de pasto (palma) recebendo' ape
nas incompleta ração de farelo de aI·· 
godão. De outubro a j aneiro a produção 
costumeiramente aumenta, em média, 
20 %. De uns anos a esta parte, o baixo 
preço do leite e seus derivados, e o alto 
custo da ração teem esmorecido os cria
dores. Enquanto um saco de farelo de 
alg'odão, de 60kg. está oustando Cr$ . .  
200,00, um litro de leite está sendo ven
dido aos fabricantes de laticínios a Cr$ 
2,00 (sem sofrer batismo pela água). 

Não fôsse a grande valorização das 
vacas e das propriedades, por certo que 
a criaç'ão do gado leiteiro teria sido su
bstituída por outra atividade mais lu
crativa . 

Os quadros anexos resumem a situa
ção dos principais criadores de gado lei
teiro, citando a localização, áre,a culti
vada em palmas, efetivo bovino e pro
dução média diária atual. Isso nos leva 
a crer que, em breve, a produção atin-· 
girá 50 mil litros, diàriramente. 

c) Pastagens e culturas - As pasta
gens são constituídas, por exelência, da 
cultura da "palma forrageira". ( Opun
tia Sp.). O gado pastoreia, por quase 
todo o. anol nas áreas . cultivadas. Con
sorciadas com à palma encontram-se, no 
período' das chuvas : 'O feijão bravo, a 
j itirana, os capins mimoso e estrêla; a 
marmelada, a "berduega" e outras for-. 
rageiras. Na fase inicial do cultivo da 
palma, o criador apráveita a 'área para 
o plantio consorciado do milho, feijão, 
e algodão, procedendo a várias' Hmpas. 
Os pastos são demarcados, inicialm�nte, 

cüm 3 ·fios de arame farpado, ao nível 
dos quais se planta 'O " aveloz". Ao fim de 
3 anos, a ,  vegetação do avelqz é exube
rante, constituíndo linda cêrca viva, 
cuj os ramúsculos, quando quebrados ( pe
lo contato d o  animal), excretam ( pela 
superfície de fratura) um latex; cáusti-, 
co. Êste' tende a evit'ar proximida:de dos 
animais. 

Em geral, os criadores reservam de' 10 
a 30 % da área da fazenda para cerca
dos limpos, destinados 'a pastagens. Em' 
média,. cada hectare' de palma mantém 
2 rezes durante a maior parte do ano. 

Rações - farelo e torta de 'algodão 
são dados às vacas leiteiras na base de 
3 kg. por cabeça e por dia. Aceita-se que 
o aumento da produção de leite com ês-

. te complemento é de 35%. São comuns 
a diarreias p or falta de lastro digestivo. 
A ensilagem e a fenação são desc onhe-
cidos. 'Raramente se observa o emprê
go de suplemento mineral, sendo pou
cos os que fornecem sal ao gado. 

3. Industrialização do leite 

O leite da região é destinado à fabri
cação do requeij ão do Norte, do queijO 
de coalho e de manteiga comum. O quei
jo de coalho é uma variedade do queij o 
Minas duro . Dada a inexistência de nor
mas técnicas, a fabricação dêstes/ produ-
tos deixa muito a desej ar. O único es
tabelecimento devidamente construído é 
o da Cooperativ,a de Laticínios de Jacaré 
dos Homens. Os demais são fabriquetas 
muito mal aparelhadas . Infelizmente, 
por um gravíSSimo êrro técnico, a fábri
ca de Jacaré foi construída em loc'al on-
de não existe água potável. Este sim
ples detalhe impossibilita o funciona-
mento .normal do estabelecimento, razão 
por que êste também não consegue apre
sentar produtos de alta qualidade. 

Atualmente, esta Cooperativa está re
cebendo 6.200 litros de leite, por dia, o 
que corresponde a pequena fraçãb da 
produção. Por não existir água j unto à 
fábrica, . pois tanto os 3 açudes construí-
dos nas proximidades, c omo as perfura
ções nada resolveram, O abastecimento 
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de água está sendo feito p or caminhão 
tanque de 6 toneladas, que, numa via
gem por dia, tras 3 mil litros, do Rio São 
Francisco. Para isso te·m de vencer 35 
quilômetros, numa despesa média de 
Cr$ 800,00 por viagem! Todo o lucro d o  
leite vai assim p or água abaixo . . .  

Como quase todos os fazendeiros pra
ticam duas ordenhas, o leite é trazido 
às fábricas duas vêzes ao dia, pela ma
nhã ,e pela tarde. Alguns fazendeiros 
djspõem de geladeira a querosene ( ge
IC'matic) par,a conservação d o  leite ou 
do creme. 

Atualmente, a maior p arte d o  requei
jão está sendo j ogada fora, p ois a falta 
de técnica na fabricaç'ão é notórià. Vá
rias queij arias adicionam óleos vegetais 
no preparo do requeij ão, disso resultan
do o produto péssimo, que se mofa ao 
fim de 15 dias, tornando-se duro e in
comestível. Seu preço, quando 'bom, não 
ultrapassa Cr$ 10,00 o quilo. Pequenas 
fazendas fazem o queijo de coalho, de 
gôsto e duração mais aceitáveis, alcan
çando até Cr$ 35,00 o quilo. Quanto à 
manteiga, seu preparo é mais racional, 
muito embora necessitando t'a·mbém ori
entação, mormente no que tange à con
servaç'ão e ao enlatamento . Quase tô
das as fabriquetas são constituídas 
de desnatadeira e batedeira manuais, 
sendo que algumas j á  possuem gela
deira (a querosene) para refrigeração 
do creme e da água de lavagem . 
Comumente 'a manteiga é levada, depois 
de 3-4 dias de fabricada, em barris, de 
vários tamanhos, aos centros de c onsu
mo. Na Cooperativa de Jacaré dos Ho
mens, a manteiga tem sido f'abricada 
em melhores condições, e ,  quase tôda a 
produção é vendida enlatada. Um fenô
meno interessante, por nós obse:rvado 
há anos, e agora referido nova.mente em 
reloatório: a manteiga não enlatada é 

mantida em depósitos de madeira aber
tos, por dois meses ou mais, s em se oxi
dar, ou melhor, sem se rancificar ! 

4. Plano de racionalização da indústria 
leiteira . 

Consider'ando que a Comissão do Vale 
do São Francisco está tomando a ini
ciativa. de propor:cionar possibilidaqe!l de 
desenvolvimento à indústria de laticí
nios da. região, condição básica para. 

. manutenção e progresso da. produção 
leiteira, j ulgamos que a organização de 
uma firma com capitais financiados, fir
ma esta que tratará da construção de"" 
f{tbricas em locais tecnica:mente indica-o 
dos ; da fabricação dos produtos em ba
ses tecnológicas, e finalmente, da colo
c&ção dos proçlutos em bases comerciais, 
proporcionará pleno êxito ao empreen
dimento. Para isso, as atuais fábricas, 
mal aparelhadas ou erradamente locali
zadas deverão ser substituídas por esta
belecimentos de localização, de constru
ção, de aparelhagem e de funcionamen
tn tenicamente estudados, dentro do se
guin te plano: 

'a) construção de fábricas, em con-
dições que permitam: 

- abastecimento diário de água po-, 
tável, no mínimo, 1 litro desta água por 
litro de leite destinado a produto co·· 
mestível, e, de água industrial (para la
vagem de piso, refrigeração de conden
sadores, caldeira, etc.) no mínimo, 10 

litros de água por litro de leite recebi
do. Verifica-se logo que isso só é possí
vel, naquela região, às margens do Rio 
S. Francisco� Sem abastecimento de água 
abundante, não é possível êxito na in
dústria de laticínios. 

- fornecimento de energia elétrica 
ccnstante e barata-, para motores, des
natadeiras, batedeiras, bombas, crava
cleiras, instalações frigoríficas, etc. Isso , 
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só é possível, economicamente, em 10- . 

cais servidos pe1a fôrça elétrica da Usi
na de Paulo Afonso, que fica na mes
ma área geo-.econômica. O emprêgo de 
iuotores a óle o  cru só serve em càsos de 
emergência, por não ser econômica sua 
utilização. 

fácil acesso ao leite oriundo de fa
zendas leiteiras que não devem ficar 
além dê' 2 horas de tráfego, em cami
nhão. Para isso, estradaS de tráfego 
constante ,e distância não superior .a 50 
km . 

b) - Organização. de estabelecimen
tos que permita definÍ-los em 2 catego
ri.as: 

- fábrica matriz - com capacidade 
para receber e industrializar até 10' mil 
litros de leite por dia, com instal ações 
para receber· queij os e creme de filiais, . 

e, 

- fábricas filiais - c om capacidade 
para receber e industrializar até 2.000 li
tros de leite por dia, de onde os quei
j os depois de salgados e em início de ma
turação em câmara fria, serão remeti-
dos à rpatriz. 

. 

Esta tem sido a norma adotada por 
quase todos os estabelecimentos de fa
bricaç'ão de queijos no Estado de Minas. 
e o êxito dos mesmos nos aconselha ,sua 
indicação. 

c) Produtos a serem obtidos Uma 
fábrica matriz, para funcionamento eCO
nômico, deve estar aparelhada p ara 3. 
obtenção dos seguintes produtos de lar
gD aceitação no Nordeste: 

D manteiga comum, salgada, enlata
dr .. ( em latas de 1;4, % e 1 kg). Para Jsso 
a, f,ábrica deverá estar aparelhada com 
pequena secção de funilaria, p ara ar
mação das latas, cuj os corpos e tampas 
serão adquiridos "desarmados" nas es
tamparias de S. Paulo ou Minas. 

Esta manteiga será obtida tanto de 
creme produzido na própria matriz co
mo das fÜiais. 

II) queij os de variedades semi-duras 
(Pra,to 'e Reino) e duras (Parmesão, 
Provolone, Sarda, etc.). Para, êstes pro
dutos, bastarão as instalações apropria-

das ( dentro do 'existente em fábricas 
do País) e os serviços de mestres quei-
Jeiros especializados nestes tipos, ele
mentos de p ossível contratação desde 
que definidas as condiçÕes econômicas 
de sua participação nos' trabaJhos. 

As fábricas fHiais farão somente quei
j os, os quais 'serão J;emetidos à matriz, 
semanalmente, depois de inicialmente 
maturados em câmara; semi-frigorífica. 

d) Constituição de firma para ex-
ploração industrial e. comercial - A for": 
ma ideal d e organização de firma, que é 
a, cooperativista, p arece.:.nos· contraindi-
c8.da, por agum tempo, à vista das difi
culdades que' ainda . existem, em nosso 
meio, p ara o funcionamento. E' que a 
industrializaç'ão e o comércio do leite e 
derivados exigem condições que dHlcil
mente podem ser satisfeitas pelas c oo-
operativas, verificando-se que as orga
nizações particulares teem mais proba-
bilidades de êxito. Por isso,. consideramos 
que o mais indicado será a, constituição 
de uma sociedade em que entrem capi
tais de grupos alagoanos, de preferên-
cia ligados à produção de leite e ao co
mércio de laticínios, e de pessoas téc-
nicas, de tradição na fabricação de quei
jon e manteiga, oriundas de zonas l ati-
cinistas, e que se proponham a traba
lbar nas fábricas a Se instalarem. A ês-
tes competirá a fabricação dos produ
tos, e, aos primeiros, a comercialização 
elos mesmos, nos centros de consumo. O 
consórcio da indústria e do. comércio e,n,:l 
laticínios tem sido uma das mais im-' 
portantes condições de. êxito. 

Os produtos das fábricas em questão 
s � destinarão ao abastecimento das pra-
ças do Norte e Nb�deste d o  País, gran
des consumidores de laticínios das zo·· , 
nas Sul e da Mata, de ,l'.;·iinas, por pre-
cos reconhecidamente elevados. Como se 
trata de região de clima tropical, êstes 
pr'odutos terão que ser apresentados em 
condições de resistência às improprieda-
des do meio, sem perdà 'das qualidades, 
detalhes êstes que a tecnologia permite 
e os regulamentos sanitários exigem .. 
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I-Amostra dos, maiores produtores de leite em . Jacaré. dos Homens e Guaribas 

: (Pão. de Açucar).Dados fornecidos pelos criadores, nas fazendas visitádas. 

NOME 1;>0 CRIADOR 

Pedro Abílio Madeiro 
J oséT·eófilo Filho 
José Oscar Silva 
Antônio ' Figueiredo 
Hostili de França Caj é  
José R. Souto 
João Alves Freitas 
Ernesto·' Silva 
�anoel A. Lourenço 
Cândida A. Silva 
Antônio Bez�rra 
Antônio H. Souto 
José Joaquim Cajé 
José Odilon'· Melo 
Ar:].tônici M.· Neto 
Elpídio E. dos Santos 
, João Dias: dos Santos 
José Bezerra Rosa 
.Antônio da S. Filho 
José.Monte 
Ar.tur Melo 

NOME DA � 
PROPRIEDADE r 

Carmelo 
Santo Antônio 
Santa Maria 
Nova 
Carrote 
Santa Teresinha 
Pau Ferro 
Riacho da Vaca 
Santa Luzia 
São José 
Conceição 
Riacho da Palma 
Pedras Brancas 
Caitu 
Guaribas 
São Luís 
Lagêdo 
Barra da Chita 
Lagôa da Ibúrana 
Cipó 
Lagôa da Vaca 

lEA EM 
'ALMA 
(Ha) 

1.000 
680 

550 
400 
367 

334 

285 
270 
239 
340 

200 
200 

50 
64 
20 

667 
120 

85 
84 

340 
2 . 000 

VACAS , 
LACTAÇÃO SÊCAS 

60 50 
-

62 10 
110 ' 9 0 

55 38 
32 48 
45 30 
42 20 
20 60 
50 ,26 

50 31 
� 30 10 

4 8 ,38 

10" 7 
6 9 

30 20 . 
110 105 

30 15 
25 15 

20 12. 
55 24 

83 167 

PROD. I POSSIBI� 
LEITEIRA LIDADES 

(Lio) (lia) 

620 2.000 
580 1.200 
820 2.000 
450 ,620 
320 600 
350 650 

370 550 

200 8 00 
327 600 
400 .. �6() 

220 - 350 
200 300 

60 100 ' 
40 100 

260 320 
96Q . 1.800 
300 450 
200 ·320 
200. 300 
300 500 
550 1.000 

I 

TOTAL . .  · ·  . . . . . . ·1········ . . . . . . . . ... . I 8.295 I 973 885 I 8.127 .1 15.220 I 

11 .. ,Amostra' dos maiores produtores de leite no Municipip de. Batalha' � dados, 
fornecidos pelos criadores, nas fazendas visitadas 

-

NOME DA ÁREA EM 
NOME DO CRIADOR PALMA - PROPRIEDADE (Ha) 

Antônio V". Filho " �assapê 1 . 000 
Mair G; Amaral ' Boa Vista 670 
José Coimbra São Pedro . 270 
Arnobe Costa Caiçara 235 
Durval N. Araújo Lagôa Redonda 170 
Miguel R. Lima Santo Antônio 400 
Aristides..B. AraÓjo São José 160 
Benício R. Almeida Joazeiro 140 
José V. Dantas Alto Vermelho 120 
Luís M. Silva . Baixa das Varas! 110 
FernandesA. Souto Monte Belo 100 
.Hildebrando Moreira , São Francisco 69 
Ernesto. P. Melo Funil 55 
Geraldo Docar Bela Vista 35 

. TOTAL . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . • . 1 .. ; . . . . . ' .. .. 
I . . 

. . · · · , 1 - 3.534 

-
1 

-

VACAS 
LACTAÇÃO 

42 
170 .'. 

45 
30 
39 
32 
Ü 

·20 
18 
22 
10 
24 
18 
14 

495 1 

SÊCAS 

60 c-

96 
' 70 

12 
11 
18 
�9 

12 . 
6 

'14 

16 
8 
6 
7 

h 'w' 

365 

PROD. . POSSIBI.., 
LEITEIRA 

I' 

(lio) 

450 
1 . 600 

400 
30Q ' , 
210 
350 

60 ; 
150 
150 

.. 250 
. 120 .' 

240 , :' 
120 . 
120 : 

4. 520
.
1 

LIDADES 
(lio) . , 

'h 

! , . " "  

2.100· 
2.800� 

650,' 
500 
400 
800' 
150 
300 ; 

300' 
320 
200, . 
320 . 
ISO 
160 '  

.. 

9.180 

"'d 
(:1), 
'!11 

.,� � 

2: 
O -< I.'!j 
r:= ;I�. 
O ..... 
t::I I.'!j !S I.'!j ; 
� O 

� I.'!j � C":l � laoC 

� O 

l'!I!j I.'!j � C":l � 
s: 
2: O 

2:' 
� trJ 
a: � 
� O "-
O I.'!j !S 
� � 
� 
O 

"'d 
�, 
� 

� 
� 
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111 • Amostra' dos Criadores de Jacaré dos Hom'ens 

·Pão de Açucar· que foram entrevistados 
.-

PRODU-
ÁREA EM EFETIVO çÃO LEI. N:OME DA PALMA NOM� DO CRIADOR I BOVINO TEIRA PROPRIEDADE (Ha) (Lio) 

Pedro BezErra Silva �o' Pedro 20 I 30 100 
Augusto Machado Mulungú 1 . 000 . 1 10 250 
Carmos dos Anjos Santa Fé 1 . 400 300 420 
Francisco . Padre 

Monteiro Riacho dos Macacos 300 340 430 
Elízia Santa Rosa .São Roque 245 192 370 
Manoel Antônio Cajé Alto dos Currais 50 52 50 
Luís Meri Araújo Monte 'Belo 168 41 60 
Manoel Vieira Dantas Esperança 1 20 - -
Luís Marcolino Silva Riacho das Varas I- 72 46 150 
Antônio da Si�va Algodão . 70 63 180 
Francisco Inácio 

Silva Logradouro de Cima 75 54 60 
José Monte Ferreira Cipó 400 168 300 
Luís Silva Melo Cachoeira da Onça 30 32 120 
FrancislCo Alves Neto Riacho da Areia 62 87 225 
Luís dos Anjos Jacaré 1 . 000 277 --
José Ta vares Filho Mundo Novo 120 100 I 1 10 

I TOTAL ' . I· . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · 1 . . . . . . . . .... . . 5 . 132 1. 892 2 . 825 

BÔLSA DE ESTUDOS NA AMÉRICA DO NORTE 
PAUTILHA GUIMARãES 

Desde julho acha -ise nos Estados Uni
dos, com Bôlsa de Estudos do Ponto IV 
a Senhorita Pautilha Guimarães . Seu 
pro grama, bastante vasto, obedece à se� 
guinte orientação: 

De 27 d e julho a 27 de a gôsto - Es
tudo da líIl gua in glê'sa no "American 
Lan gua ge Center" . 

De 27 d e a gôsto a 18 de fevereiro fi
cará no "Clemson A griculture College". 
na Carolina do Sul. Em Clemson! a Se
nhorita Pautilha deverá morar com uma 
família de lacticinistas, partipando de 

. tôdas as suas atividades, durante 15 
djas . E'Spera -se que tenha oportunidade 

de visitar uma feira -eXiposição estadual 
ou do condado . Em se guida será matri
culada num Curso especi al de lacticí
nios: tecnolo gia, bacterioJo gia, química, 
etc . . . .  

Pisteriormente ficará vários dialS em 
contato com o :serviço de extensão. de 
um condado onde a indústria de lacti
cínios tenha expressão,a fim de verif�
c'ar como Os a gentes trabalham nesse 
setor; inclusive será convidada a visitar 
fazendas de produç'ão de leite, viajando 
no próprio caminhão de tr,ansporte de 
leite. 

' 

De 18 a 20 de fevereiro - Em Chica
go,' Estado do Illinoi'S, discutindo pro-

(Continua na pá g. 24) 

FELCTIANO NOVEMBRO/DEZEMBRO Pág. 15 ---------------------------------

IV - Amostra dos Criadores do Mu�icipio de 
. Batalha • que foram. entrevistados 

NOME DO 
CRIADOR 

NOME DA 
PROPRIEDADE 

ÁREA EM EFETIVO 
PALMA BOVINO (Ha) 

PRODU
iLEITE,IRA 

(1io) 
I--=--------� __ mm��� _____________ .• _________ �- ____ , ____ �------
Antônio R. Lima Bebedouro 
Antônio Soares de 

Melo Lagôa Grande 
Alfredo R. de Melo Desumano IAquiles Soares Pinto Boa Vista 
Argemiro N eri de 
, Araújo Belo Horizonte' 

Bemificio �. de 
Almeida Jangada 

Cincinato R. Melo Riacho da Vaca 
J oSlé Gomes dos Santos Alto do Meio 
José R. de Oliveira 

. 
Lagôa do J oazeiro 

José R. Sobrinho Lagôa do Capim 
José Ravares Lopes Riacho dos Alberto 
José V. da Rocha Pôço da Volta 
João Pita Bom Nome 
Joaquim C. Nunes Pau Branco 
Manoel Hozano 

Amorim Charco Fundo 
Manoel Pereira Filho Água-Pé 
Manoel V. Freitas Água-Pé 
Moisés Vieira da Rocha A.lto da B. Vista 
Pedro G. Medino Rancho da Vaca 
Pedro R. Sobrinho Lagôa do Rosário 
Serafim C. Filho Pôço do Mato 
Leonço Soares. Tanque 
João .Alves Freitas IChita 
João Alves Freita Lagôa do Inchu 
Iracema Baróosa .Aparecida 
José Vieira Neto Barra do Desumano 
Jorge R. Almeida Lagôa Grande 
Júlio V. Rocha Pau de Ferro 
Valdomiro Madeira São Felix 
José Soares Pinto Batalha 
Pedro Pereira Pau de Ferro 
lDurval Oliveira Silva Bom Nome 
!Vicente Amorim São José 
lVicente F. Andrade Joazeiro 
IEvenon Tôrres Baixa Vermelha 

200 

94 
170 
150 

180 

60 
150 
100 
235 
110 
136 
290 

70 
86 

18 
40 
52 

210 
295 
140 
1 50 
400 
220 I 70 
170 
142 
320 
100 
.45 
58 

" 50 
200 

90 
38 
40 

80 

65 
100 
110  

70 

60 
55 
40 I' 150 
80 
36 

200 
40 
70 

12 
25 
50 

150 
90 

150 
30 

260 
180 

30 
42 
72 

1 10 
62 
68 
40 
42 
65 
36 
26 
30 

150 

120 
250 
220 

150 

130 
50 

200 
150 I 150 
350 

50 
120 

20 
23 

100 
300 
240 
320 
100 
350 
120 

50 
80 

�b)O 
2lti 
150 
105 
100 

80 
86 
50 
45 
82 

TOTAL . . .  , ......... ·1· . . . . . . ... . .. ""." .. r 4 . 879 I �)76 I 4 . 906 

Nota - Êstes dadosl estatísticos bem 
como detalhes da situação atual da 
indúsltria leiteira da região, são do re
latório sôbre "Inquérito leüeiro" apre
sentado pelo dr. João Lucas Neto à 
Comissão do, E:ra�cisco. 

\ 
N esta oportunidade, apresentamos a 
êste colegà nossos /;lgraÇlecimentos e 
nossos' votoSl de êxito n9-" iniciativa de 
racIonalizar naquela região semi-árida,. 
a mais brasileira das indústrias., que 

de laticínios. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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v - V iage ns l'actic i n istas 

otto Frensel 

San:l:a Ca:l:arina � O Vale de. 

I:t:ajaí 'e Florianópolis) 

É nosso sincero desejo póder con�ecer 
todo o nosso Brasil, notadamente nos se
toresl nos quais ' se desenvoiveu ou tem 
pqssibilidade de se desenvo+ver a indús
tri!i de laticínios. Enquanto não tivermos 

. re'ãlizado êsse nosso grande sonho, na re
alidade, pouco nos interessa conhecer ou
tro� países. O que adianta conhecer a 
terra dosl outros, sem conhecer a nossa? 
E olheni. lá : conhecer o Brasil não é 
querer p,ouco. ' Guiados por êsse desejo; procuramos 
apr.oveitar todas as oportunidades, a . 
convite ou não, para visitar novas zonas 
laêticinistas; Porisso o ensejo de uma 
visita ao Estado de Santa Catarina/ que 
ainda 'não conhecíamos" e, notadamente, a 
sua tradicional zona' leiteira, que é ° ,vale 
do Itajaí, cuja reputação sempre foi uma 
das' melhores, graças a excelência: dos 
seus produtos (notadamente queijos), foi 
causa que não podíamos deixar de apro-
veitar. 

... 
" 

Eis que no (U,� 9 de abril .p.p. chegáva
mos ao aeroporto de Itajaí, ' onde j á  nos 
aguardava o nosso' ' grande arl1igô, Shr. 
Güilhérme J ensen, , chefe da conhecida e . , 

• tradiç�on�l. l  çO,rnPql1hia ' J ensen, :,de .Blu� 
menau. Após calorosas manifestações de 

ppr .êste encontro, tive
.satis;fa<:�ão ,de , travar conhecimento 

com J). í,ydia, sua espôsaj fi .  Crista 
KarIa, filha, e Snr. Jóão Amo Bauer, 
genro. Foi-nos oferecido um lauto almôço 
no conhecido Balneário de Camboriu · ----
a futura Copacabana do Vale do Itajaí. 
Passamos pela Praia de Cabeçudas, mos
trando que aqui, como em todo o B,ra:sil, 
há nomes ,originais e nem sempre expli
cáveis. Na volta passamos, novamente, 
pela . movimentada cidade industrial e 
comercial que é It�jaí, onde predomina 
o comércio de , madeira, bem como a 
fécula, banha, etc. É porto importante e 
ligacio a Blumenau por éstrada de fer-

. ro e rodovia, facilitando o ·  rápido escoa
mento da produção do Vale do Itajaí e de 
outras zonas produtoras: 

A seguir iniciamos a viagem para Blu
menau, no Valle do Itajaí. Embora distan
do apenas pouco maiS! de hora de Ita
jaí é eonrme a variedade dos aspectos 
agrícolas e industriais que se . podem 
apreciar. São terras ubérrimas, havendo 
produtores que há gerações estão plan
tando, em rodízio, natUI:lalmen�e, nas 
mesmas terras, sem necessidade de adu
bação. A vista abrange tantos aspetos 
interessantes que não se sabe o que mais 
mais admirar: a terra, tão produtiva, ou 
a gente que a habita, que trabalha incan
savelmente. Vêm-se plantações viçosas 
em tôda parte, não há palmo de terra 
que não estej a ' aproveitado. Ressaltam o 
arrqz, o milho, o aÍpim, a cana de açúcar 
e o fumo. Êste último está tendo um 
fomento modelar que bem merece imi
tação em outros setores da produção 
agrq-pecti,ária, não só aqui, como em to
do o Brasil. Causa excelente impressão o 
excelente estado de apresentação das ca
sas de moradia e os seus moradores. Tu
do �impo e' bem 'arrumado, enfeitado com 
pinturas e flores nas j anelas, nos balcões 
e -nos jardins, As crianças louras, rosadas; 
fortes, de olhos azuis e sempre alegres 
e bem dispostas� alegram o coração dos 
visitantes. São aspectos gratos dos resul-
!tados da imigração alemã. .Admirando 
tudo isso, íamos passando por Ilheto, por 
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Gaspar (com a sua linda igreja) e' acom
panhando as margens do rio, acabamos 
chegando a Blumenau uma pequena, mas 
gnnde cidade. A :intensidade de ' sua in
dústria e de seu .�coinércio e o constante 
vai e vem de sua ' ativa população, mos
tra-nos a sua importância '  econômica: que 
é da maior projeçãp no E;stado. Basta ler 
o excelente relatório, referente :;lo ano . de 
1954, apresent;:tdo pelo então prefeito, Snr. 
Hereílio Deeke, atual secretário da Fé;l
zenda é que tivemos o prazer de cum-

. primentar, posteriormente, . em . Florianó
polis. Os seus produtos agrícolas mais 
importantes, são o arroz, o milho, o ai
pim e, ultimamente, em escala crescente 
o . ft,nllo, Na · pecuária se impõem Q gado 
bovino e suino que são a base de 'Slua im
portante indústria alimentar, . tão apre
ciada no Sul e aqui no BrasI Central, no
tadamente nas Cap�tais. Impressionante é 
a sua indústria altamente modernizada, 
ressaltando a fiação e tecelagem, as co
nhecidas "gaitas", porcelanas (cousas lin
das ! )  e outras. São nada menos de 419 
estabelecimentos somente num município ! 
Tivemos ensejo de visitar uma das fábri
cos de - fiação e tecelagem que possui as 
mais modernas (modêlo 1954) máquinas 
automáticas de origem j aponêsa. Infeliz
mente também é êsse enorme progresso 
industrial, o motivo . da decadência da 
produção leiteira que tivemos ensejo de 
constatar. Mais uma vez se constata que 
a produção leiteira é a mais árdua de 
tôdas, exigindo do . homem esforços in
comparàvelmente maiores do que em 
qualquer outra atividade. Não tem hora, 
nem dia, pois, a assistência e atividade 
têm que ser permanente. Daí a preferên-
cia dos filp'os dos produtores ,por · outras 
atividades ' que lhes ofereçam vida mais 
des!cançada e maiores garantias. Esperé
mos que a iIJ.�tituição do Serviço . Social 
R�ral possa resolver êste " gravíssimo as
pecto das nossas atividades rurais, crian
do um ambiente que permita garantir ao 
Povo Brasileiro uni alimento ' tão . essen
cial como o é incontesltàvelmente o LEI
TE. 

Mas, estamos saindo um pouco de nos
sa descrição de mais. esta vié;lgem lacti
nista. Evidentemente Blumenau e os s:eus 
arredores , nos deixaram .encantados pelo 
seu ambiente agraqável, de limpeza, de 
originalidade de muitas de suas casas. ' 

Como em Porto Alegre, são frequ'entes as . 
casas de madeira, tôdas · elas, comb já \ 
dissemos; muito bem tratadas e enfeitadas 
de flores, cortinas; etc., mostrando os 
cuidados e .bom gosto das dorias de ca:s:a. 
Outro aspeto deveras interessante . �.é . '  a 
disseminação do uso da ' bicicleta. Some:n-
te em Blumenau existem nada menos 
de 9 . 000, ' isto é, uma para quasi cada 
quatro habitantes (iÍlcluindo a zona · ru
ral) ! É muito intereSsal1te lembrando a 
Dinamarca e a Holanda. Ao chegarmos, · à 
Blumenau, · a  nossa primeira visita, na
turalmentê foi à Prefeitura e ao sell atual 

. digno Prefeito Municipal,. ' Snr. Frederico 
. Guilherme Busch" o qual nos . proporcio
nou agradável recepção. e durante a ama
vel palestra que mantivemos, . nos forne� 
ceu muitos e '  interessantes dados a res
peito dessa notável cidade que é Blu
menau, fundada em 2 de setembro ( 
1850 pelo Dr. Hermann Bruno Otto BLU
MENAU com colonos alemães. Após calo
rosas despedidas, seguimos: viagem para 
It.oupava Cen�ral, já à margem do Rio 
Itoupava, afluente do Itajaí, onde se en
contra a séde e as fazendas e industrias 
da Cia. J ensen da qual é chefe o nosso 
bom amigo Guilherme Jensen, cujo espíri
to progressista, aliado a notável bom sen
so, tive o prezer de ver impresso em to
dos os setores de sua grande emprêsa 
agro-pecuária, industrial e comercial. 
Após ligeiro deslcanço na residência des
se ' nosso bom amigo, onde .merecemos 
honrosa hospedagem, fizemos uma vi
sita ao escritório da Conmpanhia Jensen, 
onde entre outros Diretores, encontramos 
o nosso bom e dinâmico amigo, . Pedro 
Zimmermann, ilustre vereador e grande 
estudios:O, estando atualmente empenhado 
em se formar advogado no que o acom
panham os nossos . sinceros votos de me
recido êxito. , Após os calorosos cumpri
mentos e abraços, fizemos uma visita 
pelo grande estabelecimento comercial o 
qual, como é de praxe no Interior, pode 
f?rnecer. �e tudo na maior variedade pos'
sIvel, VIsItamos a fábrica de laticínios, 

. onde tivemos o prazer de encontrar' o 
técnico, sr . Gerhard Hardt, que . fez o 
curso a,vulso da . F . E . L . C ·� T .  em 1954, 
tendo sIdo . ' nosso bom . companheiro . du
rante

, 
a V � .  Semana do Laticinista: . Aqui 

tambem fIcamos conhecendo o . veferano 
Inspetor da: D .  L P . O . A .  , Snr . Joaquim 
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Pereira igualmente um felctiano., por 
ter fre�uentado o Curso de Especialização 
na FELCT. A manteiga e os queijos mar
ca "Frigor" da ,Cia. Jensen sempre tive
ram grande aceitação, sendo apenas de 
lamentar a redução da produção, em vir
tude do desinterêsse crescente dos produ
tores como já assinalamos. Convém ' as
sinal�r aqui a tremenda luta dos indus
triais de laticínios do· Vale do Itajaí na 
obtenção quotidiana da matéria prima. É 
uma situação bem ' diferente daqui do 
Brasil Central, pois, os , produtores são co
lonos ou os seus descendentes e., como tais: 
possuem poucas vacas. Há fornecedores , 
até de 1 litro apenas, diàriament,e . O. 
vasJlhame médio é o de 10 (dez) litros ! '  
É muito interessante assitir a chegada 
pela manhã do auto-caminhão (sim, a 
coleta, é efetuada pelo industrial! )  car
regado de' ,cen,��nas de, tais pequenos va
silhames. Pois bem, apesar de tudo isso , 
e embora no verão a temperatura seja 
tão quente como aqui no Brasil Central, 
os esforçados industriais de laticínios �o 
Vale do Itajaí, souberam impôr os seus 
produtos. Parece-nos uma situação dig
na da maior atenção e assistência das 
autoridades competentes. Não enco:!.1tra
mos instalações luxuosas, nem ultra mo
dernas, mas adequadas e produtivas. 
Problemas êles os têm, e não poucos, mas 
quem não os possui? A questão é saber 
enfrentá-los e isso os nossos amigos lá dQ 
Vale do Itajaí sabem perfeitamente. ·  A 
seguir visitamos a grande fábrica de 
produtos suinos, etc., os quais, igualmen
te, se impuzeram com mui juSlta razão, 
em todos os mercados consumidores. Por 
sinal

' 
a base de nossa alimentação duran

te a nossa estadia, inesquecível, no Vale 
do Itajaí foram êstes excelentes produ
tos os quais somente encontram rivais 
nos países europeus. Visitamos também 
o grande parque mecânico e de trans, 
porte, indispensável para manter uma or
ganizaçãjO dessa natureza, ' inclusive as 
instalações de fôrça (motores Diesel) pa
ra. o acionamento de tanta ' maquinaria. ' A reprodução em nosss páginas de uma 
fotografia aérea da ' sedé da Cia. J ensen, 
mostrando tôdas as suas dependências, 
não s:ó industriais, mas também os silos 
e os ' estábulos, deixando entrever parte 
das excelentes pastagens, ,d�spreve melhor 

do que muitas palavras essa notável orga- . 
nização (1) .  Visitamos também a usina de 
beneficiamento de arroz com uma p'rodu� 
ção de 1 . 500 sacos por ' dia, incluindo 
grande área de produção própria. 

Assim, além da produção própria de 
arroz em ' grande escala, a Companhia 
J ensen, fornece diàriamente 'ao mercado 
nacional, afóra da manteiga e dos quei
jos já citados, mais um excelente cremei 
"yoghurt" e leite pasteurizado e engar
rafado para o consumo da · população 
de Blumenau, além dos também citados 
artigos de salsicharia. carne frigorifica
da, banha, presuntos (tipo especial de 
Blumenau), etc . 

Após um excelente j antar que nos iol 
proporcionado por D .  Lydia e que muito 
grato recordamos:, ficamos descançando, ' trocando idéias e recordações. Era natu
ral a nossa curiosidade em saber da ori
gem da Companhia J ensen, embora náo 
fosse total a nossa . ignorância. Ela se 
prende mui diretamente ao estabeleci
mento da: Colônia Alemã de Blumenau. 
Imaginem que o avô do nosso amigo Gui
lherme J ensen, era marinheiro do navio 
que trazia, juntamente com o próprio Dr. 
Blumenau, os primeiros imigrantes para 
o Vale do I taj aí, a fim de iniciar' a colo
nização projetada. Isto aconteceu portan
to, há mais de 100 anos e o navio era um 
veleiro. Viagem longa, mas não tediosa 
para o marinheiro J ens J ensen, filho da 
Ilha Pell wrm, em eras passadas ninho 
dosl mais audazes piratas marítimos da
queles bons tempos. Para nós, abrindo 
um parêntesis, os piratas daqueles tem
pos passados eram, certamente, muHo 
superior aos nossos atuais modernos e 
sofisticados 'gangslters" . . .  É que o nosso 
amigo J ens ' J  ensen se apaixonara pela 
linda "Fraulein" Karolina que estava via
jando 'com a sua família para essa terra de 
promiss:ão que era, feli,zmente ainda é e, certamente, se Deus quizer, ainda o se . rá por muito tempo: o nosso querido Brasil. Entretanto, naqueles bons . tempos não era fácil largar o .  serviço marítimo era quasi uma escravatura. Assim, chegando em Itajaí e não podendo renunciar ao seu amor, o noss'o amigo Jens Jensen fez o que lhe cumpria fazer, fugiu de bordo a fim de acompanhar sua amada até

' 
o futuro Blumenau. Grave crime cometeu 
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com isso, perante a mentalid�de . daq�e
les tempos ! O capitão do navIO, ImedIa
tamente organizou uma patrulha para 
pegar o fugitivo, custasse o que custas
se. Mas o · nosso amigo Jens Jens�n, 
era um homem de. sorte, principalmente 
por ter fugido 'em terras brasil:ira!3, sem
pre tão acolhedoras, em tempos Idos, como 
ainda hoje, para quem f�r rea�mente 
bem intencionado. E bem mtencIOnado 
o era mesmo o nosso amigo J ens J ensen, 
como o demonstrou a stta posterior va
liosa contribuição para o progresso . do 
Vale do Itajaí. Ao fugir, meteu-s'e num ;'dos canaviais, já então existentes, aca-
bando por dar com um caboclo que, pa,:, 

. catamente, estava fabricando um produ
to ainda muito em voga em nossa terra, 
mas ao qual preferimos, pessoalmente, 
(menos nas noites das conversas ao pé do 
fogo nas inesquecíveis Semanas do Lati- ' 
cinista da nossa F .  E .  L .  C .  T . ,  quando de
vidamente preparado no tal "Salão do 
Barbeiro") o insubstituÍvel alimento e 
bebida que é�o LEITE. Êste produto que o 
tal caboclo estava preparando com tan
ta devoção, era, naturalmente, a nossa 
tradicional CACHAÇA. Apelando para a 
hospitalidade brasileira, o amigo J ens 
J ensen foi prontamente escondido num 
dos fornos de distilação. Quando a pa
trulha chegou ao sítio do nosso grande 
amigo caboclo, somente encontraram êslte 
colocando lenha no forno e aprontan
do-se para acender o fogo ! . . .  O cabo
clo declarou calmamente que não tinha 
visto ninguém nem ouvido nada . . .  De
pois que a patrulha se foi, pode-se ima
ginar a alegria e gratidão qo nosso ami
go J ens J ans-en o qual se . apressou em 
seguir a sua amada com a qual casou e 
foi muito feliz, como sempre açontece, 
quando se tem persistência. Os pais do 
nosso amigo Guilherme Jensen, Carlos 
e Ida J ensen, bem como o nosso citado 
amigo, deram posteriormente grande im 
pulso a organização, criada pelo seu 
avô Jens Jensen. 

A manhã do dia seguinte estava des
finada à nossa recepção na Câmara dos 
Vereadores de Blumenau aos quais devia
mos dirigir algumas palavras sôbre os 
sempre atuais aspectos laticinistas. Ti
vemos uma recepção muito amistosa de 
parte do Snr. Presidente da Câmara, Snr. 

Ingo Hering e dos Vereadores presenteS'; 
Snrs. Alfonso de Oliveira, Arno Weege, 
Edgard Müller, José Ferreira, Julio 
Grosslenbacher, Dr . Martinho Cardoso da 
Veiga Pedro Zimmermann, Dr. Wilson 
Gome� Santiago (Médico), e Dr . Wolf- / 

gang Werner. Estavam presentes o Snr. 
Dr . Gil Aurélio Rochadel, representando 
o Snr. Prefeito Municipal que tinha via
j ado, o Snr . Dr. Aires Trindade Bento, 
Diretor do Fomento Agro-pecuária do Mu
nicípio de Blumenau e o nosso 'velho ami
go felctiano (Curso de Especialiazação da 
FELCT) João Marcelin,o de Menezes, de 
Indaial. Entre os pecuaristas e indus
triais presentes se encontravam os Snrs. 
Arno Suef (Fritz Lorenz S/A), Guilherme 
Jensen (Cia. Jensen), Hans John (Granja 
Kürrich), Jorge Hardt (F. Hardt SI A) , 
Max Meinicke (Meinicke S/A), Victor 
Hering (Granja Hering), Vitor Weege 
(Indústria e Comércio Herman Weege S/ 
A) , Walter Hering (Carlos Schroeder SI 
A) . Aberta a sessão pelo Snr. Presidente 
Ingo Hering, êste passou . a palavra ao 
Snr. Vereador Pedro Zimmermann que 
fez a nossa apresentaçã,o em palavras 
amistosas que muito nos comoveram. Con
cedida a nós a P?lavra, agradecemos sin
ceramente as palavras do nosso grande 
amigo Pedro Zimmermann e tôdas as 
gentilezas e homenagens que nos esta
vam sendo prestadas. Lemos a seguir um 
pequeno trabalho, intitulado "Aspectos 
Lacticinistas" que tinhamos escrito es
pecialmente para essa grata oportunida
de. O Snr. Dl'. Wilson Gomes Santiago, 
ilustre médico, agradeceu as nossas pala
vras em nome dos seus companheiros'. Li
vre a palavra, tivemos ensejo de respon
der a inúmeras perguntas que nos fo
ram feitas, mostrando o interêsse e o co
'nhecimento dos interpelantes, entre os 
quais se destacaram os Snrs. José Ferrei
ra e Pedro Zimmermann. Finda. esta . par
te da sessão., despedimo-nos, gratos, dos 
presentes e voltamos para a residência do 
casal Guilherme e Lydia ' J ensen. A noite 
ouvimos a irradiação dessa s!essão pela 
Rádio Cultur� Blumenau PRC-4 e não 
sem susto, acabamos por reconhecer uma 
voz estranha e algo arrevezada, a nossa 
própria, pronunciando a tal palestra na 
manhã na Câmara dos Vereadores. É qUE; 
muito bem orientada e organizada a 
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Rádio Cultura de Blumenau (PRC4)' tem 
. 

t d 
te Jardim Zoológico que a Família Weege o. cos' ume e gravar e irradiar, poste- t d ' 

rlOrmente., não só as SessÕes da Câmara 
v;em man en . o ha longos anos. Entregue a 

dos Vereadores, como outros ' aconteci-
um especialista de renome, trata-se :de um 

mentos de importância da vida blumenau-
estabelecimento realmente notável. Ou-

ense, a fim de proporcionar, b seu conhe-
tro aspeto interessante ql:l.e vimos em Rio 

cimento posterior àqueles que não pude-
d? Testo foi úm _Pôsto d� Gasolina; pro-

ram estar presentes' na hora. Uma me-
vldo de. , uma . seçao de vendas de produ-

dida educativa de excelente alcance: Uma 
tos locais , (laticínios. salsicharia, porce- , 

cousa que nos impressionou vivamente 
lanas, etc.), sugestão merecedora de imi-

foi o fato , de não perceberem os Verea-
taçãjb. Encontramos aqui em Rio do Tes- , 

d.ores de Blumenau nada pelo . seu pairió-
to , o Snr. Geraldo Guimarães, InSpetor 

�IC? tr�balho. Embera talvez não seja 
da D .  I .  P . O .  A .  e o técnico Anísio , dos 

unI o t I 
Santos, o q

. 
ual também frequentou o c . e� e exen:p o merece ill,litação , 

. 
e C A 

�edI�a�ao tambem , Na tarde daquele ;trso
. 
vulso da 'F . E . L . C . T . Como se 

�iIa vlsl!amos novamente as interessantes 
ve, os felc,tianos se estão espalhando ca-

mstalaçoes da Companhia JÉmsen, nota-
da v,ez mais, prestando cada vez maiores 

, damente os estábulos .e o excelente gado 
ser�Iços, o que nos traz a maior satis-

de origem holandêsa, preto e branco. , 
façao. . 

Fizemos tam'bém uma visita mais 
A nossa . visita seguinte foi a Timbó, 

det�lhada à cidade, conhecendo o 
o?de se encontram importantes estabele-

notavel Clube Comercial: Achamos in-
clI�entos industriais dos nossos antigos 

teressantes as "tartarugas"� pintadas de 
am�gos, Snrs . Fritz Lorenz SI A .  Fomos 

v:rde e amarelo, que servem de orienta-
amIstosamente recebidos pelo Snr . Arno 

çao ao tráfego. 
Wulfo, s?cio da firma, 9 qpal nos ofere-

N 
ceu almoç.o em s(Ua linda residência 

.
a manhã de quarta-feira, 'd, ia 1 de h' 

b I 
em �om��n la de sua espôsa e filha. A a. rI p .  p . ,  seguimos para uma viagem segUl7 .vIsItamos os estabelecimentos in-CIrcular pelo Vale do Itajaí, em companhia d.ustrIalS e comerciais dessa importante do nosso grande amigo · e execelente "ci- fIrma do Vale do Itajaí, sobressaindo a cerone" Pedro Zimmermann. Na cidade d 

fomos buscar o nosso bom amigo felctI'ano 
nova e �o �rna fábrica de laticíniosl em 

(C 
construçao. E uma iniciativa admirável e 

. urso de Especialização da DIPOA na reconfortadora. 
F .  E .  L .  C: T . ) , Dr . Plácido Rosa, Ins
petor �a

, 
I .  D .  da D .  I .  P . O .  A .  no Vale 

Ch�gando 
. 
a Indaial onde nos esperava 

do It.aJa!. .fi n?ssa primeira visita foi à 
o amIgo felctiano João Marcelino de Me

GranJa Kuhnrlch, cujo excelente gado 
nezes, I�spe�or l?c.al da D .  I .  P . O .  A . ,  a 

leiteiro h.olandês preto e branco admira-
nossa prImeIra VISIta foi aos , estabeleci

mos deVIdamente. Seguimos daí direta-
m�nto ?� firma Carlos Schroeder SI A, 

me�te para Rio do Testo, onde fomos re-
cUJ?S S�ClOS nos receberam com grande 

cebIdos festivan;ente pelos noss,os amigos, 
satIsfaçao. Impressionou-nos muito a nova 

Snr�. �rno e VIctor Weege, Diretores da 
e modernís�ima fábrica de produtos sui

IndustrIa e C?mércio Hermi:mn Weege 
nos <;lue �s.ta acabando de ser instalada. A 

S( A, estabelecImento modelar .'de laticí-
segUlr :VIsItamos a fábrica do nosso ve-

mos � de produtos de carne. Esta firma 
lho amIg.o Frederico · Hardt, ausente, sen-

PO�S:t;I,. certamente, a maior fábrica de 
do recebIdo pelo seu filho Jorge que nos 

latIc�mos do Estado. Tivemos ensejo de 
mostrou tôdas as instalações, inclusive 

admIr�r a fabr�cação de nada menos de 
os aumentos e renovações que estão sen-

15 (qumze) derIvados diferentes de leite 
do executados:. Visitamos a sua granja 

sobressaindo os. diversos queijos da mar� e 
A 

ou�ros estabelecimentos. Em sua resi-
ca OLHO, . mUlto conhecidos em nosso

' ,
d�ncIa " em companhia de sua exma. es-

. mercado. TIvemos ensejo de provar ' êstes I 
p,?sa, nos foi oferecido um . excelente ca

excel;ntes produtos no local. , Admiramos 
fe, acompanhado de ótimos doces 

tam�em devidamente a seção de salslicha-
�á es�ava ficando tarde e urgi� voltar 

charI�s, e�c., que causa excelente im-
pOIS, am�a naquela tarde tínhamos .� 

pressao. VIsitamos também o interessan-
comprOl;llsso de:;. falar na PRC4, dando as nossas lmpressoes sôbre esta . VIagem. 
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Após um '' 'enguiço'' , dito tradicional em . 
Tijucas, admirando · . as lindas paisagens, 

\ as plantações extensas em tôda parte; 
fruto d'e esforçado trabalho" dos incansá
veis! produtores, as . . suas lindas ' e

. ,enfei
tadas casas, chegamos , . novamente ' em 
Blumenau, dirigindo-nos diretamente à 
Rádio Cultura de Blumenau · (PRC4) na 
qual após amistosoa recepção, d5ssemos das 
nossas impressões , que vão public;adas em 
outro local. 

Na . manhã seguirite, despedimo-nos ' de, 
todos, o notadamente de D :  Lydia e do" 
amigo Guilherme Jensen os quais du
rante esta nossa, . infelizmente ,tão curta 
estadia, ., não se · cansaram em nos pro:
porcionar todo o. bem estar almejável. Em 
companhia dO ' nosso incansável ami�o 
Pedro Zimmermann seguimos para Flo
rianópolis, segunda etapa dessa nossa 
viagem laticiJ.).ista. Passamosl novamen
te por Blumenau, Itajaí e muitas outras 
cidad�s . e praias dó litoral de Santa Ca:
tarina, alcançando a impressionante Ca
pital do Estado que merece 1,1lIla descrição 
especial em outra · oportunidade. A nossa 
primeira visita foi à Usina de Beneficia
mento do Leite, superiormente dirigida 
pelo Dr . " João Demario Cavalazzi, 
assistido pelos o Snrs. Helio · Abreu, Dire
tor-Comercial, Dr . Moary Thomé de Oli
veira, Médico Veterinário, Hercílio Kikio 
e Szabovari Philipp Schneider, técnicos. 
Foi uma grande satisfação poder conhe
cer finalmente em pessoas, êstes ilustres 
brasileiros com os quais mantínhamos 
correspondência ·ativa há tantos anos. Vi
sitamos a excelente instalação a qual, 
considerando os seus nove anos de ininter
rupto funcionam�nto, apresenta-se em ex
celerites condições. Recebe, pasteurisa e 
engarrafa todo ' o  . leite dstinado ao con
sumo da população de Florianópolis. São 
10 . 000 litros aproximados no verão, cain
do para cêrca ' de .6 . 000 litros no inverno. 
ComO' acontece no Vale do Itajaí, também 
aqui somente , há pequenos produtores, 
pois, o referido volume é fornecido, se
gundo pudemos constatar pessoalmente, 
por cêrca de 800 ,fornecedores. Sôbre ês
tes e outros . tão interessantes , aspecto:;; ti
vemos ensejo de , conversar longamente 
com os nossos amigos, Snrs. , Drs . João 
Demaria Cavalazzi e Moahyr Thomé · de 
Oliveira. Outro aspecto é a  "subvenção" 

do' leite de consumo, pois o litro de lei
te é forneCido por Cr$ 4,00 entregue no!> 
postoS' da Usina. A nossa visita seguinte 
foi ' ao Snr . �erGilio . Deeke, SE1cr�tário 
da Fazenda do Estado e. ex-Prefeito , de 
Blumenau, a cujo excelente Itelatório, 
Gomo Prefeito, já tivemos! ensejo de nos 

' referir. Tivemos ' afável recepção e pu
demos conversar longamente sôbre os 
aspectos lacticinistas que . poderiam inte
res�ar o Govêrno , do' Estado. A s�guir 
fizemos uma visita

. 
ao Sur. Governadúr 

do Estadó, Dr . Jorge Lacerda, cuja figura 
simples e ' simpática ,nos deixou ' . encan.:.. 
tados. Fomos recebidos com fÇlcilidade e 

tivemos ensejo de cumprime�tar S. Excia. 
pelo fato de ser Florianópolis ' a cidade 
do Brasil, na qual se bebe · o leite mais 
barato. 

O nosso encontro com o Sr. Szabovari 
Philipp Schneider foi muito interessante, 
pois, trata-se de competente técnico lac
ticinista húngaro de larga experiênci"â. e , 
ideas! originais. É colaborador da grande 
revista laticinista alemã "Milchwis
senchaft", editada sob a orientação ' do 
eminente Professor Dr . M .  E .  Schulz, 
Diretor do Instituto de Química do Ins
tituto de Pesquisas e Experimentações 
Lacticinistas de Kiel, Alemanha. (Os ou
tros dois colaboradores correspondentes 
no Brasil são : O .  Ballarin e Otto Fren'
seI) .  À tarde tivemos longa e interessan
te palestra .com êsse competente técnico 
que é o Snr. Philipp Schneider. Admira
mos espeCialmente as patentes mundiais 
de que é possuidor em matéria de aper
feiçoamentp e inovações em queijos fun
didos. O queijo fundido, pelas inúmeras 
vantagens que oferece� notadam:ente em 
climas tropicais e Isub-tropicais, torna
se cada dia produto mais importante na , 
indústria de laticínios mundial. Assim a 
nossa palestra com êsse notável · técnico 
foi real�ente muito interessante 4e útil, 
cumprihdo-nos agradecer no mesmo as 
valiosas opiniões que emitiu. 

N a manhã do dia seguinte' fizemos uma 
visita aos arredores , da bela Capital de 
Santa Catarina, sémpre em companhia do, 
nosso incansável amigo Pedro Zimmer
mann, cuja bondade e persistência . deve:" 
ras admiramos. A última visita foi à 
Granja da Ressacada, ,mantida pela Usina 
de Beneficiam'ento de Leite, tendo anexo 
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um excelente Serviço de Inseminação 
Artificial, da Secretaria da Agricultura 
do Estado. A finalidade da granja, cuja 
excelente instalação causa real admira
ção, é importar e distribuir, mediante con
dições deveras accessíveis, gado aos for
necedores de leite da capital. Tem sido 
um empreendimento muito bem sucedido, 
digno de imitação. 

.Em companhia dos amigos Srs. Drs. João 
Demaria Cavalazzi . e Mohayr Thomé de 
Oliveira, não esquecendo o amigo Pedro 
Zimmermann, seguimos, finalmente, pa
ra o próximo excelente aeroporto "Her
cilio Luz", onde, após as mais gratas des
pedidas\ levantamos vôo de volta para a 
"Cidade Maravilh·osa". Já nos ares admi
ramos aspetos' lindos e interessantes de 
Florianóp.olis que ficamos conhecendo 
de maneira apenas tão fugaz. Vimos a 
ponte "Hercilio Luz", pela qu�l tinhamos 

. passado na véspera e outros' aspetos de 
modernização dessa bela capital, lembran
do dois grandes: administradores : Her
cílio Luz e Nereu Ramos. A baía de 
Florianópolis impressiona pela sua bele
za natural, ressaltando as duas ilhas gê
meas pitorescamente denominadas "Rato
nes" nome pelo qual Florianópolis, o an
tigo Destêrro, ficou conhecido por êsse 
mundo afora durante séculos 

Ficamos imensamente gratos a todos 
quantos que, como df;;l, costume, com tan- . 
ta gentileza nos acolheram durante mais 
esta formidável viagem lacticinista, mas 
seria quasi ingratidão não fazer ressaltar 
o empenho pessoal que o casal Guilherme 
.e D .  Lydia J ensen e o nosso grande ami
go, o ilustre vereador Pedro Zimmerman, 

. tiveram em tornar o mais interessante 
e agradável possível a nossa estadia- no / 

Vale do Itajaí e em Florianópolis. Muito e 
muito obrigado a todos, - portanto. 

'Quanto a nossa impressão a respeito 
dos aspetos lacticinistas, :notadamente do 
Vale do Itajaí, dêmo-Ia com tôda a sin
ceridade posS'ível em nossa palestra ra
diofônica que j á  aludimos e que se
gue publicada em outras páginas. Cum
pre-nos fazer sinceros votos para que os 
esforçados industriais d.e laticínios do Va
le do Itajaí consigam vencer aS' dificulda
des apontadas, já que a produção leiteira 
é uma das mais ess.enciais . para o gêne
ro humano sob todos os aspetos. 

Com data de 3 de maIo p .  p . ;  recebe
mos de Blumenau . o seguinte telegra
ma: Em nome Câmara Municipal Blume
nau, agradeço belíssima palestra realizada dia 10 abril, agradando plenamen-
te todos presentes. . 

Atenciosamente, Dr. Bernardo H. W. 
Werner La Secretário. 

( 1 )  Publicada no . "Boletim do Leite" 
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As boas vacas saem das boas 
bem criadas bezerras 

Prof. Octavio Domingues 

"Mesmo bem arraçoa..das - diz Mor 
rison - . muitas v'acas se tornam inca
paZles de mostrar completamente sua 
aptidão l'eiteira, porque foram prejudi
cadas no seu crescimento, devido à fal...; 
ta de alimentos ou por deficiência nu
tritiva". Em outras palavras : não adi
anta 'muito arraçoar bem uma vaca, j á  
quando adulta e e m  prOldl�ção - se ela 
cr'esoeu num regime de privação nutri
tiva . 

O mestre americano é chamado, aqui, 
para endossar, com seu renome, êsse 
princípto fundamental, que nem selmpre 
ou raramente é posto ' em práti1ca pelos 
nossos ' criadores de gado leiteiro (para 
vénder l,eite) : uma novi[ha, portadora 
de uma herança para alta lactação, só 
virá a ser uma boa vaea leiteira, se hou
v,er sido criada e m  regime de alimenta
cão suficiente, que lhe haj a permitidü 
� desenvolvimento e formação de tOldos 
seus órgãos, p'rincipalmente o da lacta
ção . 

Uma novilha, que passou fome, que 
foi uma bezerra mal alimentada, e que, 
por,tanto, se apresenta retardada ou pre
judicada no seu crescimento - será por 
certo, futur.amente, uma vaca com ór
gãos mal constituídos e deficientes no 
seu desenvolvimentü. Ou em üutras pa
lavras, uma máquina m�i.l construída. 

E o criador de gado leiteiro, para ex
ploração comercial de lei.te, bem sabe 
que a substituição das vacas, das que 
precisam ser retiradas do rebanho, por 
terem uma idade em que sua explora
cão se torna dJeficitár.i:a ---.: constitui uma 
tarefa difícil e ininterrupta. TOldos os 
anos êJ.e precisa ' ter novas produtoras 
de leite, visto que a "vida produtiva" 
(anos .  de exploração) da média das va
cas .é mais ou menos de 5 anos . 

E' necessário, portanto, preparar bem 
as' novas vaoas para pôr no lugar das 
que devem ser substituídas. 

Nunca é demais inststir que ' a lacta-
'ção é uma atividade fisiológica das mais 
oomplexas. A boa lactação não resulta, 
apenas, do fator ":raça", da herança. Os 
criadüres, em geral, depois de muito se 
esforçarem para adquirir um bom r e": 
produtor (um dos tais de "pedigree" q-qe 
nem' sempre/ vaJ.em o que se p ensa) , fi
cam convictos de que, a partir daí, es
tão donos da chave que os levará a for
mar um bom rebanho l,eiteiro. Rebanho, 
.que êles imaginam, será constituído de 
vacas tão boas como aquelas cujbs no
mes mal podem decifrar., no certificado 
(no pedigl�ee )  do seu touro, e que são 
suas ascendentes de escol. 

Com um touro de excelente origem 
( sobretudo caro) pensam êles que têm 

'em inãos uma forma de fazer boas va
cas leiteiras. E pronto. 

Mas um bom r,ebanho leiteiro só se 
consegue quando o criador é capaz de 
f,azer a soma : Raça + Alimentação + 
Manej o.  

E todos os cuidadüs com a aHmenta
ção das futuras boas vacas letteiras (que 
êJ,e tanto ambiciona possuir) para que 
sej am mesmo grandes ou boas produ
tôras - devem ter início remotamente 
ainda quando elas são simples ternei
ras o  Nessa fase jovem é que começam 
tOldos aquêles, cuidados para que as be-
zerras sejam, no futuro, vacas que não 
desapontem ao seu dono. 

A arte de fazer boas vacas leiteiras 
tem, suas raízes na arte de bem criar as 
terneiras e novilhas. / 

. 

Em que consiste essa arte de bem cri1ar 
bezerros ? Resume-se em alimentá-los 
bem, em não submetê-los ap conhecido 
"mal do balde" ; em estimulá-los para 
que, desde cêdo, cormecem a pegar a for": 
ragem (feno ou verde : ' capim ou legu
minosa, por exemplo, Marmelada de Ca
valo) ; em pôr, à disposição dêles, sal e 
ainda mistura mineral contendo especi'
almente cálcio e fósfor;o ; em- intervir na 
desmama, não deixando q':le ela se 
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prolongue _ (no r egim e  e�tensivo 'ou 
s emi-extensivo) . além ·.dos 6-7 mes es (sal
v o  o caso ' dê Bezerr os destinados a f ins 

. de exposiç ão, etc., e mesrrio de reprodu
ç'ão, . q ue ter ão s ua demnama r etardada 
a té os 10 m es es ). 

A desmama é u ma operação difíc il 
quando queremO's fazê-l á b em f eita . .  No 
r,egime eXltensivo ou s emi-extens ivO ', no 
qual o aleitamento dó bezerro é na tu
r al, e a . o rdenha s ô  se faz · cpm o apôjo 
prov.ocado pela c ria - a desmam·a, s e  
f.eita na.turalm ente·� qua rido a vaca pa 

rou a l acta ção, sem · ma is . cuida dos c om 
o b ezerr o .-:..;. hão devemos esperar ter 
neir os de bom desenvolv imento. Nem. 
nov jàha s des env olvidas; e nem f utu�as 
va cas com boa '  função l eiteira. Sua ap- . 
tidão l eiteira s erá s acr ific'a da com o re
gime de s ubnUltr içã o a que f oram . sub
metidas . Por qu e  o mel hor meio par a  Sf> 
obter um rebanho de vacas de ba ixa 
l ac tação é c riar mal,. b em ma I os 

-
b ezer

ros . 

A desma ma dev.erá s er pr O'gr essiv a, 
dim inuindo-se g:ràda tivamente a m a
ma da da cr ia. A s egunda mamada , da 
tar de, s er á  corta da. E ,  finalm ente, far
s e-á a or denha compl eta não deixando 
l eite para o b ezerr o. Mas , nessa al tura o 
b ezerr o j á terá aprendido a s ervir -s e do 
ca pim e da far elada , qu e s er ão pos tos 
à sua dis posição, para cobr ir o défic it. 

(C onclusão. da pág;., 14) 

bl emas de abas tecim ento de l eite : de co n
sumo , nos s eus aspec tos higiên ico e sa
J:J.i tátio . Vi'si tará , na opnrtunida de, ' o .  
Serviço Federal de I nspeção de Lac ti
cínios. 

D e  . 21 de f ever eiro a 9 de mar ço _ 

P erma nec er á  na Univ ersida de de - Wls
c cnsi n, visita ndo fábr icas . de queijo . e 
mantei ga e '  gra ndes f ábricas de leite.s 
des hidra ta dos . ' 

D e  12 dê ma rço a 21 de ju nho -"- Será 
hóspede da Un iv ersi dade de Min esota ,  

de l eite, desd e os 4-5 m es es ,  .b em c omo 
da. m is tu ra m ineral , (sal e far inha de 
ôss o ,  ou sal , f ar inhà d e ostràs e farinha 
de ôsso numa m istura em par tes igua is ). 

Uma f ar eÍ-ada j á  experimentada com 
b om êxito . pel o  zo otecnis ta Elvino F,er
reira (.e . q ue .  dou como sugestão ) é a s e
gu inte:. Farel-o de tr igo 20 % -,- Far.elo 
de al godã o  14% - .Ref inazil (milh,'o pr o
teinoso) 20 % :::-. .  e Milh() . des :ntegrado 
46 % .  A m istu ra é pos ta no� c om edour os ,  
duas .vêze$ ao dia . na �quaritidade ' calcll� 
l actá do seguinte , m odo: mais ou menos. 
400-500g: .p()r . c;abeça, . e conforme o des
envolv imento do ahimal , aos. 4 m es es . 
Va i-s e a Ulillentandó daí por dia nte a té 
700-800 g. aos . .  5, melSes; ·e 1 kg, a I  1/2. 
kgs. a os . 6-7 m,eses. Sempr e d e  a côrdo 
com o des env ol:vimneto do b ezerro , e .· o 
leite q Ue esteja r ec eb endo em ale.itanien
to ' natu val ) , .  ma is o verde (capi:m e loe
guminos a) a vontade. D epois ,  da í, s e  
for ga a desmama . .  

E com o  pal avra . f inal , direi q ue o 
criador nã:o deve es qu ec er de qu e o cus 
to pa ra formar uma va ca é ma is ou m e
nos o m esmo; s ej.� ela b oa ou má . Daí 
dev e  s er empenho seu em s omente c riar 

as b ezer ras mel hores , e criá -las bem , 
'para qu e s eu pas to ou s eu r etiro seja 
povoado de b oas má qui nas tra nsforma -o 
doras de forra gem ' em · l ei te. 

(Tr ams cri to do "Corr eio da Ma nhã ")  

e m  st. Pau l, es ta do do. Minesota . Ma tri
cular -s e-á num éurso especial iSôbr e fa -
bri cação de qu eijo , 'l eite de consumo e 
c ontrol e de pr odu tos' l ác teos .  I gualm en .. 
te obterá informa ções detal ha das iSôbr e 
tec nolo gia de l eites deshidra ta dos. 

. De 24 de j unho a 5 de julho ...:.- E Sta rá 
nó A and M Coll ege, . . em Fort CoHins , 
Col ora do. o nde ,!aJc ompanhará ' dois cu r:" 
sos: "Ex tension Techniqu es Around the 
,�lorl d" e "Princ ipIes a n,d Techni<lu es 
in Ex tension E du ca tion" . 
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I • Minas Gerais concentra a maior 
de Lacticínios do País 

prOdução 

, Setenta . Dor cento do leite c()nsumido no . 
Distrito -Federal ' . pl'.()cedelll ' do E�tado 
montanhês . ..:.... . Mercado e preço � o 
problema do transporte ferroviário --" 
Leite ' . em ·!.lÓ --" Diretrizes g�rais ' conti-

D e  a c ôr do c om as m ais rec entes es ta
tí sticas, havia , aproximadam en te, em · 
1952, 2 . 361 es tab el ecim entos no comér
cio de leite e der ivados, '  c ompreendendo 

dás no Relatório Klein; & Saks ' 

S ôbr e .  a produ'çã:o e distribu iç ão do 
l eite encontram -s e no RelaJtório de Kl ein 
& Sa ks s ôbr e "O Pr obl ema da Alim en
taçã o no B ras il" conc eitos de al to inte
rêss e par a o Esta do de Minas Gera is qu e 
conc entra a ma ior pr odução de la ticínios 
do país . 

SegundO' a quêl e r el atório a pro du ção 
d e  leite no B rasil é insufi.ciente e de m á  
q ual ida de. A ' indústr ia lu ta c ontra obs
táculos quas e intr ansponív eis - Regu
l am entos , burocra c ia - s en do qu e a '  
COiFAP, , em busc a  de ma nc hetes , faz, 
periodicam ente, terrív eis am eaças , pro
v oc ando gr ev es e fal ta de  al imentos ,  do 
qu e nã o r esul ta qual qu er m el horia na 
dis tr ibuição do l ei te. 

A pr oduçã o do lei,te c onc entra -s e, 
pr incipalm ente, nos Es ta dos de Minas 
G era is ,  Sã o Paulo e Rio de Jjlneiro qu e,. 
em c onj unto, a tin ge 81 % dos quas e ;3 
bilhões de litr os d e  l eilte fr esco pro du
zidos por ano .  Es tima -s e qu e,  d e  · 500 a 
600 mil hões de l itros são c ons um idos nas 
f azendas , s endo o r es ta nte, num total de 
2 . 400 . 000, c analiza do para o comér c io.  
C al cula -s e q ue 60 % desta qu antidade 
destinam -s e à indus tr ial izaç ão , r es ta ndo 
'cêrca ,de 1 bilhão de l itr os para o con
s umo , c omo. l eite fr es co. 

A c oncentração de pr odução, nos três 
Es ta dos , fica b em dem onstrada pel a  r:lis
tr tbu Íção de  crédito conc edido, em D50, 
pela Car teira ' de Crédito . Agrí c ol a '  e In-
dustrial do l3a nc o do Brasil a cr iador es 
d e  gado l eiteir o .  96 % dos Cr$ 88.000.000,00 
d e  empréstimos des,tinam �se a êstes três 
Es tados . 

. 

, i hstalaç ões de b enef ic ia'm ento, entrepos
tos , pos tos de refr igeraçã o, pos tos col e
to res ·e classifi:c ador es . e . fábrica s de 
Laticí nios , com o  tam bém ' cêrca dé 1. 357 
q ueija rias de fazendas . 95 %  dês tes est a
b el ecim entos es tão s itu ados . ness es prin
cipa is Es ta dos pr odutores de l eite. 

A distribu içã o  do l eit� é irJ;egular. Du
r ante a es tiagem, de junho a nov em bro, 
há uma qu eda sazona L Há mais abu n,... 
dância de l ei,te durante os primeiros m e
s es no a no ,  mas nu nca o abastecimento é 
suf ic iente para suprir a s  necessida des 
dos gra ndes c entros : nem sua q úaHdade 
s atisfa tór ia. A maior par te , de l eite fr es ..:.  
co tem de s er f er vida a ntes de se usar , 
com o m edi da de s egura nça , embora em 
São Paulo o l ei te, lí qui do ,  "tipo A" , possa 
s er compr ado r egularm ente à Cr$ 10,00 
o Utro . 

Es tima -s e qu e o consumo de l eite fr es
co no D is tri to Federal a tinja , apr ox ima
dam ente, 130 mil hões de l itros por ano, 
dos quais 70 % pr ovêm do Es tado de Mi-
nas G era is. 

' 

Pràticamente, o tr ansporte de l eite . dos 
c en tros pro dutor es ao Distrito Federal 
r ealiza -s e, em qu as e  sua totali dade, por 
es tra das de f erro qu e per corr em dis
tâncias qu � variam de 200 a 400 quil ô-

, m etr os. Em al guns casos , torna -s e m is
ter bald eaç ões de uma es trada de fer -: 
r CJ par a '  ou tTa , a carr etando a traso eOHsi
deráv el. Ef etua -Se o tra nspor te ·em car '
ros de aço e, em cl imas qu entes, o leite . 
acondiciona do perto do teto e das pa r.;.. 
tes la terais ; .  dos va gões ,  f reqüentemente 
chega a o  s eu des tino em condiç ões pr e-' 
cár ias . Os trens, qu e tra nspor tam l eite, 
em geral, estã o. s em pr e  a tras ados ; m es
mo depOis de cheg�rem a o  l}io, f icam su -
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j eitos a outros atrasos, até atingirem, 
finalmente, os pontos de descarga da 
Cooperativa Central dos Produtores de 
Leite . 

. 

E' voz corrente no comé�ciQ .que as 
atuais instalações de recepção, past eu
rizaç'ão e. engarrafamento, usadas pela 
CCPL, são inadequadas dos p ontos de 
vista .de acessibilidade às estradas de 
ferro e das condições de higiene, 'no 

" tratamento do leite. Desconhecem-se os 
responsáveis pela sua construçao e os 
motivos da escolha do local .  

Conforme j á  tivemos oportunidade d e  
frizar, 60 % do abastec�mento d o  leite 
destinado ao comércio, no Brasil;. é in
dustrializado. Parte desta percentagem 
destina-se à fabricação de leite em pó, 
cuja produção vem aumentando ràpida
mente. De 9: milhões de quilos, em 1952, 
cresceu essa produção, em um ano, para 
17,5 milhões de quilos (1953 ) . A impór
tação também registrou considerável au
m ento, passando, de 2 milhões de quilos, 
em 1950, para 10 milhões em 1952. Cifras 
incompletas, para 1953, indicam a quan
tidade de, aproximadamente, 5 milhões 
d€ quilos, mas o elevado preço das cam
biais, em 1954, pode reduzir ainda mais 
as importações, tornando o preço do 
l eite demasiadamente elevado. O leite 
em pó constitui quase que a única for
ma de leite em condições higiênicas pa
r::'.. alimentação da criança . 

Devido à falta de confiança do públi
�() na pureza do leite fresco, à dificul
c.::.-dQ de obte-Ió, e ao fato de muitos 
consumidores não possuírem meios de 
guardá-lo e conservá-lo fresco, nas suas 
residências, o uso do leite em pó vem 
aumentando. 

PREÇOS 

No Rio, o preço atual de Cr$ 5,20, fi
x8.do pela COFAP, para o leite entregue 
a domicílio, não constitui incentivo bas
tante para o vendedor de laticínios, para 
os postos de recepção de leite cru e para 
as instalações de distribuição e engar
rafamento (Entreposto de Leite) . Dos 
Cr$ 5 20 o fazendeiro recebe Cr 2,80 os 
postos de recepção de leite cru percebem 
Cr$ 0,50 e as instalações de pasteuriza-

ç'ão, ep,garrafamento e ·  distribuição Cr$ 
1,90 . 

A margem do Cr$ 0,50 concedida ao 
pôsto local de recepção de leite cru tem
Se mantido estável nos últimos 3 anos . 
Durante 'êste período, vem-se concedendo 
aumento de preços aos vendedores de 
lr-.ticíhios e às instalações de pasteuri-

. zação, engarrafamento e distribuição . 
IstO' prejUldicou a s  estações coletoras. 

Aos postos coletores l ocais que rece
bem o leite cru competem as seguintes · 
tarefas, p3,ia percepção dos Cr$ 0,50 por 
lltro : resfriar, filtrar ( e  a alguns postos 
locais coletores de leite cru também ca
be a 'pasteurizaçãO') e para o transpor
te do. leite para os centros de pasteuri-

. zação e engarrafamento. 
Os prejuízos dos postos coletores de 

leite cru.. que pertencem aos vendedo
res de laticínios, 's?,o cobertos pelos mes
mos . 

O preç'o do leite não deve ser contro
lado pela COFAP pelas seguintes razões : 

1) E' necessário estab�lecer um preço 
que convença o fazendeiro a aumentar 
a produção e melhorar a qualidade atra
vés de práticas tais como a melhoda de 
seus rebanhO's, o emprêg'o de rações de 
estiagem como a ensilagem, e adotar 
providências para a obtenção do capi
tal necessário para melhorar as condi
ções higiênic-as. A população está au
mentando ràpidamente e a produção 
deve seguir o mesmo ritmo. 

2) E' necessário d ar aos postos locais 
coletores de leite cru uma margem para 
cebrir o custo do resfria;mentO' do leite 
à temperatura requerida . Êstes postos 
deviam servir como centros educativos, 
a fim de que os fazendeiros pudessem 
aprender melhores métodos de produção 
e tratamento do lei,te. 

3) E' importante que as usinas locais 
de · pasteurizaç'ão, engarrafamento e dis
tribuiçào tenham uma renda suficiente, 
aHm de poderem financiar as instala
ções sanitárias adequadas, · os equipa·
m entos e manutenção de suas usinas . O 
presente contrôle artificial dos preços 
provoca ' simplesmente a falta de limI?e
Z "j, e higiene no abastecimentQ do. leite, 

, a  que o público não p ode fugir. 
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Nas localidades onde os produtores ' de 
le.�te estão virtual mente monopolizando 
a distribuicãO' de leite líquido c omo no 
Ri o, o liceilCiamento para os distribui
dores do leite e a supervisão de preços 
impostos aos consumidores p odia'm ser 
da competência dO' Ministro da, Agricul
tura. , O Ministro conhece os prOblemas 
relativos ao aumento da produção do 

. l-eite e pode-se contar com o seU apoio 
para proteger ' o públicO' contra preços 
exorbitantes. Por outro lado,- deve-se ter ' 
em mente que a cooperativa' de leite lí
quido no Rio, por exemplo, está suj eita 
a uma crescente concorrência em rela
ção ao leite em pó. A liberação d os pre
ços provocaria, também concorrência en
tre a cooperativa do Rio e as outras que 
operam independentemente naquele 
mercado . 

TRANSPORTE 

Reco'mendamos :  
1 )  Dever-se-ia providenciar vagões de 

estrada de ferro com frigorificação ade
qu ada, mediante o emprêgo de material 
isolante aprovada por engenheiros tec·
nicos em frigorificação. Deve- se seguir 
o sistema de frigorificação sul-afrümno, 
dt· refrigeraçào no teto ou de colocação 
de gêlo diretamente nos latões de leite ; 

2 )  Os trens que transportam o leite 
dev�riam ser mais pontuais e os entre
postos deveri,am publicar, mensalmente, 
os atrasos verificados ; 

3 )  Permitir que as estradas de ferro , 
al�mentem as tarifas relativas ao trans
porte do leite, a fim de que possam ter 
fundos para adquirir e conservar o tipo 
de instalaç'ões por nós sugerido s ;  

4)  O s  trens que transportam leite de
veriam ser encaminhados diretamente 
às instalações de pasteurização e engar
ra,famento do leite. 

5) Acelerando-se os  planos atuais do 
Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem; para a construção de estra
das de leito estável possibilitar-se-ia ao 
fa zendeiro o transporte, mais rápidO, do 
leite pa,ra os p ostos locais coletores. As 
chamadas estradas de leito estável pro- . 
porcionam tráfego seguro em qualquer 

tempo, a baixo custo, em comparação 
com o custo do asfalto importadO. 

DIRETRIZES GERAIS 

1) O leite distribuído aos consumido
res deve ser vendido e111 garra,fas ou la
tas, lacradas c-onvenientemente, de ma
neira que o c onsumidor possa verificar 
Se estas foram ou não violadas. 

2) O leite deve ser pasteurizado ape �  
nas uma vez., nO local d e  engarrafamento 
e distribuição. 

. 

3 )  A Confederação Rural e Confede
rações Rurais Estaduais p oderiam assu
mir a re'sponsabilidade . de meHlOrar os 
métodos usados nos postos locais coleto
res de leite cru ; isto oferece uma opor
tunidade especial de }treinamento ;do 
pessoal. 

4) Recomendamos que o Govêrno Fe
deral conceda subvenções aos Estados 
paora a criação e funcionamento de es
colas para técnicos em leite, ' similar 
àquela ora dirigida pelo Estado de Mi
llas Gerais, denominada Escola de La
ticínios "Cândido Tostes", em Juiz de 
Fora. 

5) As novas instalações de pasteUl'i
zaç'ão, engarrafamento e distribuição, . que estão sendo construídas no Rio, en
tre as estradas de ferro da Central do 
Brasil e da Leopoldina, devem estar 
prontas para funcionamento, o mais bre
ve possível . 

6) O novo entreposto de leite, em Tria
gem, terá uma capacidade inicial d e  en
garrafamento para 500 . 000 garrafas, po
rém espera-se . umla capacidade potencial 
de um 'milhão de litros. Para a inaugu
ração conta-se com uma capacÍdade de 
300 . 000 litros (presentemente produz 
70 . 000) . 

Êste entreposto situa-se distante dos 
distritos mais populosos e o transporte 
do leite engarr;8ifado é muito dispendioso 
- (pê,so das garrafas e caixotes) . Seria 
muito mais prático dispor-se de váf�as, 
instalações menores de engarrafamento, 
nesta área espec1almente na zona sul, 
onde há maior procura, e :abastecê-Ias 
com leite transportado em caminhões
frigorificos tanques. Êstes . caminhões são 
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higiênicos e conservam leite, em perfei
to estado, em, uma temperatura de zero 
grau centigrado. , Tal descentralização 
reduzirá o custo, de distribuição em gar
ra,fas, de cêrca de 28 % ,  pela redução de 
grandes distâncias, as quais pode!m os 
cHados caminhões tanques perfazer de 
medo mals econômico. 

LEITE EM Pó 

Diante da crescente importância do 
leite em pó, como parte integrante na 
alimentação e devido às suas diferencia
das variações em qualidade, recomenda
mos que o Govêrno, através de um ór
gão apropriado para êste fim - talvez 
o Ministério da Agricultura formule 
e reforce regula:mentos controlando o 
funcionamento de fábricas de leite em 
pó . 

A importaç'ão de máquinas de to.dos 
os tipos para a desidràtação do leite de
veria estar classificada em primeira ca
tegoria, até que se possa fabricar, no 

(Brasil, máquinas para êste fim. Três ra
zões de importânci.a são de se destacar : 

1) O valor do leite na alimentação das 
crianças e adolescentes ; 

------------- --------------------

2 )  O leite pode ser beneficiado no pe
ríodo das chuvas quando o abasteci
mento é mais abundante, representan-
do maiores beneficios p ara a ' economia 
nacional ; 

3 )  Economia no transporte de leite em 
pó ; isto se refletirá no baixo preço do 
leite em pó, "tipo A", que será vendido 
ao consumidor. 

Os órgãos governamentais não deve
riam se envolver na indús.tria do leite. 
A i'mportação e venda de leite , em pó 
pelos órgãos do Govêrno, mostra-se de 
eficácia extremamente duvidosa. O efei-
to moral na indústria nacional é desmo
r alizante. Um!1 indústria nacional de de-
sidratação ' de leite, forte e economica
mente sólida, não pode se desenvolver 
enquanto que ao SAPS e à COFAP e ou
tras organizações . semelhantes se per-
mitir a venda de leite em pó, importa
do, a preços abaixo do custo. Além dis
to, o comportamento dos preços, desta 
kdustria, não chegou ao ponto de ne
c€ ssitar, ou j ustificar semelhante trata
mento. . f" " " ' " . . . . . · · · · · · · · · · · ,·,�·,,·, .,��;:;: '·�:�:�:::;::'::�;:::;;;"I 

, � � Marca AZUL (forte) � 
t Marca VERMELHO (extra forte) � 
• E USO CASEIRO � � Coalho em pastilhas � � � 
� D (concentrado) � 
� " K "  (extra concentrado) � 
� Também LíQUIDO � 

.l.:l: \ 

Cia . ;:��:os ;�;t:S

C' r,� .•• , 
Comércio e Indústria ' 

� Rua Teófilo Otoni, 81- Rio de Jane:ro � , � Rua Florêncio de Abreu, 828 - São Paulo , .  
• Rua Tupinambás, 364 - Belo Horizonte � 
1,· .•
• 
�,., Av. Júlio de Castilho, 30 - Pôrtm Alegre �,.:

., 
••. 
:
:

' 

Rua Halfeld, 399 - Juiz de Fora 
: � R. Dr. Murici, n.os 249/2'53 -- CURITIBA 

a:::.:::.:::.x.:::.:::.}:.:,:.;.:.;::.:-:.;-:.;.:.;<./::; . .:.;�.;�.;::.;::.x.:�.x.;;:.;-:.;-:.>:.;':.>:.;<.;<.;::.;.:.;,�;:.;::.;::.;::.;::.;,:.;:,.;,;.;:;.:.:..;::.;;;.;;;.;::..;,,,.;;;.;;;.;;;.;;;.;:;.;;;.;.;.;;;j 
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11 Aponta a 

de Minas como 

riqueza 

produção de ' leite e Lacticínios 

principais �ontes de uma . das 

do Estado 
.i 

Texto do Prof. FRODE MADSE� 

Lidera o Estado Centl'al a produção de 
leite em todo o país - Mais de meio 
milhar de fábricas registradas e cêrca de 
dez vêzes mais de fábricas sem registro 
-- Esquema de medidas para a melhoria. 
da produção leiteira - Os benefícios das 
coopera tivas - Dificuldades anormal
mente aumentadas em face da escassez 
de divisas pa,ra importação de maquiná
rio - Excelentes as perspectivas futuras 

Tem sido sempre UIna grande surprê
sa o faro de não vermos usados o-s dados 
estatísticos da nossà exploração leiteira. 
Êstes dados existem, c omo todos sabe- ' 
mos, mas não têm merecido o necessá
rio destaque. E' certo que, por vêzes, de
sej amos dados que ainda não encontra
mos pl.lblicados, entretanto, no.tamos que 
a estatística "poderia" sempre fornecer 
mais dados, segundo os nossos desejos 
de detalhes, a fim de que não viesse mo 
tivar afastamento dos estudiosos da eco
nomia leiteira. 

Alguns dos números publicados pieI o 
Serviço de Estatística da Produção- do 
Ministério da Agricultura referentes aos 
anos de 1951-1953, demonstram que a 
assunto é de relevânciia. Os principais 
para Os nossos comentários são : 

PRODUÇÃO DE MANTEIGA 
(em cruzeiros) 

1951 
Minas Gerais . . . . . . . . . . .  . 
São Paulo , . . . . . . .  : . . . . . .  . 
Goiás . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Total do Brasil . . . . . . . . . .  . 
1952 

38 . 995 . 550 
81 . 251 . 520 
64 . 954 . 320 

613 . 050 . 180 

Montanhê's 
1953 

Minas Gerais . . . . . . . . . . .  . 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Goiás . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 

Total do Brasil : . . . . . . . . .  . 

611 . 0Q1 . 120 
127 . .190 . 680 

12 . 949 . 735 

981 . 144 . 375 

PRODUÇÃO DE QUEIJOS 
(em cruteiro's) 

1951 
Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sa nta Catarina . . . . . . . . . .  . 

Total do Brasil 

1952 
Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 
São- Paulo . . . . .  ; . . . . . . . . .  . 
Santa Catarina . . . . . . . . .  . 

Total do Brasil 
1953 

Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Santa Catarina . . . . . . . . . .  . 

Total do Brasil 

384 . 995 . 550' 
1 . 482 . 300 

. 8 . 787 .. 860 

443 . 391 . 900' 

496 . 431 . 160 
15 . 224 . 040 
10 . 361 . 520 

538 . 199 . 640 

734 . 558 . 281 
25 . 459 . 302 
18 . 544 . 743 

795 . 920 . 514 

LEITE PASTEURIZADO 

(em cruzeiros) 
1951 

Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rio de Janeiro . . . . . . . . . .  . 

Tcta.l do Brasil 
1952 

244 . 717 . 813 
23 . 209 . 908 

147 . 732 . 073 

418 . 055 . 415 

Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 535 . 522 . 976 Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 240 . 959 . 508 
36 . 055 . 548 

155 . 149 . 294 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . .  , 125 . 434 . 050 São Paulo . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Goiás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 123 . 949 . 735 , Rio de Janeiro . . . . . . . . . .  . 

Total do Brasil . . . . . . . . . . .  845 . 885 . 835 Total do ' Brasil . . . . . . . . . . 436 . 796 . 365 
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1953 
Minas Gerais . . . . . . . . . . . .  . 
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rio de Janeiro . . . . . . . . . .  . 

Total do Br:asil 

286 . 665 . 972 
46 . 634 : 856 

195 . 898 . 986 

534 . 294 . 927 

Êstes d ados nos mostra,m que o Es
tado de Minas Gerais : 

1 )  - Produz quase cinco vêzes o va
lor da manteiga do 2.° colocado e mais 
de 60 % do v,alor de tôda a manteiga bra
sileira. 

2) - Produ4iu em 1 953 mais de 90 % 
do valor dos queijos. 

3)  - Continua produzindo mais de 
50 % do leite d ado ao consumo através 
d8, fiscalização federal. 

Nestas considerações, como podemlos 
observar foram tomados os produtores 
tradicionais e os mais ativos. 

, PROGRESSO NA INDUSTRIALIZAÇti\O 

Além dêstes dad0's, é dever destacar o 
progresso observado na industrialização 
do leite de consumo do Estado de São 
Paulo onde o valor total da produção 
de leite desidratado em 1953 soma cru
zeiros, 336 . 840 . 314,.00 seguido do Rio d e  
Ji:'neiro com Cr$ 128 . 905 . 368,00 e Minas 
G erais com Cr$ 29.424.656,00. Neste mes
mo particular, também é importante sa
lientar que Minas Gerais está se pre
parando para produzir muito mais leite 
desidratado. 

Observa.:mos que, incontestàvel-mente, o 
Estado montanhês continua liderando a 
produç'ão de leite e laticínios na União, 
como velha tradição, reconhecida na li
teratura e no conceito de todos os bra
sileiros, bem como pelos números da 
nossa esta,tística ,da produção. 

Mas, qual seria a significação econô
mica desta produção de leite e de l ati
cínios em Minas Gerais ? 

Em primeiro lugar, não podemos es
quecer nunca de que esta indústr�a tra .. 
ba,1ha o co-mplemento indispensável da 
nossa alimentação, pois à medida que o 
tra balho do operário se especializa e as 
h oras de labor intenso aumentam, co-

mo acontece em nosso meio, só há uma 
lógica para a nossa alimentação. Esta 
lógica é alimentação' mais completa e 
de boa digestibilidade. 

Por tôda parte, pelos resilütados de 
estudos científicos ou pela própria tra
dição, o leite e os laticínios têm dad0' 
contribuição eficaz e econômicla camo 
um dos melhores c oÍnpiJ.ementos alimen
tares para 0' trabalho intenso. Assim, 
não é demais afirmarmos que necessi
tamos de uma grande indústria. de leite 
e laticíni0's no Brasil. 

Pelos dados estatísticos �itados e pe
las informaç.'ões mrais recentes, não ofi 
cializadas, o Estado . montanhês lidera 
persistentemente a produção de leite da 
União. 

E, como vai a exploração leiteira, ul
timamente, no Estrado de Minas Gerais. ? 

Sem dúvida alguma, em franC"o pro
gresso. Mas, convém lembraflmos alguns 
detalhes, sôbre esta complexa organiza
ção . 

FÁBRICAS SEM REGISTRO 
Até aqui, a maior p1arte da exploração 

de leite .e laticínios tem o aspecto de in
dústria extrativa. Há pouco tempo, o 
Departamento da Produção Animal de 
Minas Gerais verificou a existência de 
pouco mais de meio milhar de fábricas 
registradas, nesse Estado, enquanto exis
tiam cêrca de dez vêzes mais fábricas 
sem registro,c;. 

Duas coisas são importantes para nós, 
no que diz respeito a estas fábricas sem 
registro : 

1 )  - A sua pro-dução não pode estar 
contida, com exatidão, em nossa esta
tística, pois a colocação do produto não 
enfrenta a fiscalizacão federal f0'nte de 
nossos dados estatísticos. ' 

2 )  - A sua organização tem que ser 
precária técnica e economicamente. 

Evidentemente, há várias moti,vos, im
periosos p or vêzes, � que determinam es
t8 situação. Não se pode n egar, entre
tanto, que estas "fabriquetas" indicam 
um vasto campo a ser melhorado, pois, 
atualmente, não passam de uma indús
tria de aproveitamentos, trabalhosa para 

�, 
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o Po.vo rural, que ajusta os seus preJ Ul
zos com o suor do rosto e com a perse
verança impar do seu temperamento al
Uvo . 

Todos nós sabemos como o leite em 
Minas é obtido :  P0'uco ',de cada vaca. 
pouco de cada curral, pouco de cada fa
zenda, resuHando pouco leite para ca
da fábrica, e sabemos ;ainda que êste 
pouco de leite custa muito trabalho na 
sua obtenção, muita ' dificuldade no seu 
transporte e, como que para tornar o 
nosso pr0'blema ainda mais difícil, êle 
encontra, em nosso meio, tudo para se . 
deteriorar ràpidamente. 

PRECARIEDADE ECONôMICA' 
Sã0' desnecessários os dàdos sôbre ' a 

precariedade econômica das pequenas 
fábricas de lraticinios, em nosso EstàJdo. 
Todos sabemos que nelas o desperdício 
não pode ser vencido. com os nossos re
cursos atuais. Há desperdício de mão de 
obra ;  de matéria prima ; de tempo;  do 
não aproveitamento industrial adequa
d o ;  pela fralta de qualidade d0's pr0'du
tos ; p ela falta de volume nos negócios ; 
p ela desproporção entre fábrica e ad- ' 

ministração, etc. etc. Se atentarmos pa
ra a inconveniência das perdas nestas 
fábricas, sob o ponto de vista da loca
lização, d0's prej uízos.. concluiremos que 
el as prej udicam enormemente os pro
dutos do leite, porque alguém terá de 
custear estas perdas e êste alguém será 
sempre, no final de contas o produtor de 
leite . 

Somos forçados a reconhecer que, em 
muitas "fabriquetas", enc0'ntramos con
tribuintes para a soma da ' nossa produ
dução destacada que, não fôsse a 
"fabriqueta", talvez não haveria lei
tE: ou 'laticínios neste lugar. Isto, entre
t::;,nto, não nos afasta das nossas p onde
deraç.'ões. Estas "fabriquetas" produzem 
os laticínios que resultam : b0'ns .. regul,a
res ou inferiores e que alcançam os nos-
sos mercados, enquânto o leite magro, 
o sôro ou o leitelho ficam na fazenda 
como alimentação animal. Nada há pa
ra criticar neste procedimento. Entre-' 
tanto, há muito movimento, qmito tra
balho e pouco resultado. 

Já temos perguntado várias vêzes se 
devemos .melhorar ,as nossas pequenas ' 

flJ bricas ou, mesmo a fábrica de tama
nho médio. 

Talvez o fazendeiro respondesse qué 
sim, por perseverança, por espírito con
servador, p or 'confiança na sua organi
zação ou qualquer outra base de um lu
t8:dor destemido. Êle pode encontra:' 
exemplos excelentes de pequenas orga
nizações de grande sucesso para o seu 
encorraj amento, dentre pequenos países 
de grande p0'pulaçã0'. A própria ,tradi- , 
ç'ão mineira p0'de ensinar êste caminho 
para Minas Gerais, mas convêm exami
nar bem a situação do Estado diante do 
consumo da União. 

A nossa produção não se destina ape
nas a um bairro, a um município ou a 
uma cidade. 

Será mesmo que as pequenaS fáJbricas 
devem ser fomentadas ? 

Parece-nos que não. Q exame atento 
da posição de Minas Gerais, . como pro
dutor de leite e laticínios, nos leva a 
crer que êste Estado produzirá por mui
to tempo a maior parte do leite e dos 
laticínios brasileiros, pelo menos a'té que 
outros Estados vizinhos aumentem con
sideràvelmente a sua produção. Ao se 
dedicar à grande indústria, Minas Ge
rais pode se especializar muito mais, ob
tendo assim uma venda capaz de asse
gurar uma indústria de laticínios dura·· 
doura, fundamentando o aumento e o 

melhoramento do nosso rebanho leiteiro. 

PRODUÇÃO MÉDIA DE 2,7 LITROS 
J á estamos na época de coordenar os 

fatos obttdos e estudados paria alimi
nar os piores dos inconvenientes apon
tados . 

Recentemente, uma comissão especia
lizada estudou as condições da bacia lei
de 2,7 litros por dia. 

Tendo:':se em conta que os seus resul
t8.dos foram coihidos em um meio explo
ratório adiantado, em relação ao Esta
do as suas conclusões são simplesmen
te ' alarmantes. A produção, por vaca,  é 
de 2,7 litros po-r dia. 

Há neste trabalho, um esquema de 
m edidas para a melhoria da produção 
de leite, referindo-se\à melhor assistên

. cia ao cri,ador e às cooperativas, fiscali
zação construtiva, melhoramento da 
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qualidade do reb�nho leiteiro, melhora
mento das condiç'ões do meio, progra
Iha experimental .e, ainda, a coordena
ção de todos os · órgãos oficiais e parti
culares para melhor alcançar o objetivo. 

Recomendações muito semelhantes se
riam talvez obtidas p ara quase todo o 
E&tado, se houvesse possibilidade de ,es
tlidarmos, em todos os seus detalhes, as 
zonas produtoras não incluídas neste es
tudo . 

Alguém !disse, em outra época, que nos 
faltam apenas 2 litros de leite na mé
dia de c ada ' vaca para chegarmos à '  
"produção econômica" d a  nossa indús
tria . 

São muito popul,ares os d �dos sôbre o 
nosso consumo de leite e derivados. C ons
tantemente, vemos comparações de con
sumo com o de· outros povos, onde nós 
figuramos dentre aquêles que consomem 
pouco leite e laticínios. Sabemos que não 
nos falta mercado e que p odemos repe
tir o incre'mento de produção verificado 
nos Estados Unidos e na Argentina, paí
ses realmente gl'iandes na matéria de 
produção e consumo de leite. E'  muito 
repetida a observação do paralelismo 
entre o aumento do consumo de leite e 
o crescimento industrial. Não nos fal
t:,., m dados sôbre a conveniência de nos 
la nçarmos em produç'ão muito maior 
para possibilitar simultaneamente a 
ql:antidade, a qualidade e os produtos 
m ais a.cessíveis. 

Acabamos de citar a p ouca produção 
d(1 nossa vaca leiteira. Êsse motivo se
tia, uma causa bastante p ara admitir
r:lOS o nosso problema como insolúvel ? 

MAU NEGÓCIO PRODUZIR LEITE 

Voltando às vistas para o povo rural 
é produzir leite atualmente, p elo menos 
haver dúvida sôbre o "mau negócio" que 
é produzii' leite atualmente, pelo menos 
para aqueles que podem ver o problema 
com imparcialidade e com um pouco de 
j l�stiça . 

Sabemos mui to bem qUe os nossos 
zootecnistas ' são capazes de fazer au
mentar a produção - econômica da vaca
em nosso meio, mesmo que a exigência 
fôsse superior a 2 litros . na média. de ca-

da vaca, mas 'que, para isto, necessitam� 
da cooperação do nosso agricu� tor. 

C onhecendo a escassez de nossa ma
téria prima, o leite, e sabendo do gran
de trabalho, do capital empatado e ou
tros gastos, compreendemos muito bilm 
porque as cooperativas têm ,trazido rá
pido e seguro progresso para la nossa 
ip dústria de l aticínio. 

Parece mesmo que, até agora, nenhu
ma outra , das m edidas empregadas para 
progressos, neste setor dta produção ani
rr. al, teve a ventura de amparar tão bem 
as suas necessidades mais lidimas. 

À primeira vista, a coop�rativa é ca
paz dê levar ao p ovo rural a maior ren
da possível pelo seu produto e, por isto, 
desperta evidente e imediato . interêsse 
do produtor. Entretanto: não se pode 
desprezar o valor das suas reuniões, ' que 
ccnseguem numerosa freqüência, quase 
sempre maior que aquela de outras en 
tidad es de classe.  Destas reuniões, resul
tam aproximações, troca de idéias, cen
tralizaç'ão de negócios e,  em conseqüên
d a ,  aparecem unidades bem orientadas, 
cem bons líderes e com bons resultados 
práticos. 

Analisando detalhes sôbre o nosso Es
tado, observamos que , embora privile
giado com uma escola especializada a 
Fábrica-Escola de Laticínios "Cândido 
Tastes", e que, apesar d as várias opor
tunidades para a especializa'ç'ão em ou
tros órgãos do Estado, além das esco
las de a.gricultura e veterinária, não c on
seguimos senão algumas dezenas de téc
nicos anualmente.  Êstes técnicos vão ser 
aplicados em vários setores da explol'ia
ção leiteira e não só nas fábricas. 

INDISPENSÁVEL A ORGANIZAÇÃO 

Tendo-se em vista es,ta situação, ao 
nos lembrarmos dessas milhares de "fa
brf:quetas", prevemos que durante mui
tos anos continuaremos aguardando me
lhores dias. Bem diferente é o proble
ma para colocarmos em boas condições 
técnicas estas poucas , centenas de , fá
bricas registradas e que se encaminham 
para umà indústria organi:z;ada. Muito 
mais fácil é, ainda; a possível centrali
zação técnica pelas cooperativas, onde 

FELCTIANO NOVEMBRO/DEZEMBRO Pág. 33 

os próprios técnicos encontram form::t 
de evolução obj etiva. 

Nestas afirmativas, não incluimos ne
nhum pessimismo. Em tôda parte, a evo
lucão toma te·mpo e muito mais tempo 
sf;;á necessário, se não nos organizarmos 
em tôrno dós fatos verificados. 
. Atualmente, as dificuldades da indús

tria se apresentam anormalmente a�
mentadas por um outro fator, o da dI
ficuldade de , divisas para a importaçã'J 
de máquinas e aparelhOS. Em cOnse
qüência dessa qua,se 'absoluta inacessi
bilidade de aquisição de maquinaria, as 
nossas instalações precisam ser bem 
aproveitadas. E'  bem daro, p ois que nos 
convém um menor número de unidade 
maiores átendendo a um grande núme
ro de produtores. Elas se tornam mai� 
economicas na instalação e no �uncio
namento . 

A coopeDativa descobre, então, que 
convém o aproveitamento coletivo do 
técnico e das instalações para alcançar 
a produção econ�mi?a, de, on�� �spera
mos para a industna de latIcInlOs um 
progresso proporcional a um grand�. 
país . 

Não há dúvida sôbre a necessidade de 
uma boa administração, tanto melhor 
qua'nto maior fôr a organização. Parece 
qUe também não resta dúvida sôbre a 
possibilidade de encontrar esta admi
nistracão dentre os nume,rosos produto-
res c�opera.dos. A própria experiência 

ensina aos produtores uma série de ex
pedientes industriais, que entram ,em 
prática imediatamente. E'  um caminho 
rápido para as medidas que trazem re
�ultados visíveis. 

Através das cooperativas, há ainda .a 
mais franca oportunidade de influência 
elos órgãos oficiais e particulares, de ·uma 
ou de outra forma possibilitando venc�r 
as falhas apontadas pelos estudos e ex-
periências no ca.mpo da nossa explora
ção leiteira . 

Assim ponderando, chegamos à con:" 
clusão de que ' em Minas Gerais, há uma 
trilha p ara a liderança contínua em ma-
téria de produção d e leite e laticínios, 
sal vaguardando uma verdadeira riqueza 
que aflora espontaneamente para se tor
nar uma grande tradição. 
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ANIVERSÁRIOS DE FELCTIANOS 

Dezembro 
2 - Dilton Junqueira Barbosa - Alu

no da l .a séri� do CIL. 
3 - Samuel Gontij o Garcia - Técni

co em Laoticirlios. 
12 Sinésio Silva - Prof. da FELCT. 

- Edmundo Monteiro de Mello -
Ohefe ' do S. A. dà FELCT. 

6 - Carlos Tarcísio Nogueira 
no da 2.a série do CIL. 

Alu-

10 - Luiz de Meio Dias · - Técnico eln 
Lacticíniosó I 

13 - Jerônimo Pinto S ant'Ana .  - Téc
nico em Lactieínlos. 

16 - José Marcelo de AraÚjo - Téc":,, 
nico em Lacticínios. 

- Sebastião Dutra de Morais 
Funcionaria da FELCT. 

14 J ' l' AI' b t F'lh T "  , 1 8  - Dl'; Sebas-- u 10 " er o 1 o - ecnlCO em 

13 
Lacticinios. 
Sebastião Andrade Drumond 
Técnico. em Lacticínios. 

tião Sena Ferrei-

ra de Andrade ""'-

- Dr. Vicentino de Freitas Masini - Diretor da FELCT 
Chefe do S.  L.da FELCT. 

2Q Lourenço Ottoni Porto Sobrinho 
Al uno da La série do OIL. 

21 - Dr. José 

, Furtado Pereira 

- Professor da 

FELCT. 

24 - Luiz Carlos de Oliveira - Técnico 
em Lacticínios. 

26 - Moacir Antônio de Freitas - Téc
nico em Lacticínios. 

- Augusto Pereira de SiqUeira "
Técnico em L?cticínios. 

29 - Pio Nascimento Soares - Aluno 
da l .a série do CIL. 
Christiano Machado de Lucas 
Aluno da 2.a série do CIL. 

JaneÍl'o 
1 Jesus da Silva Brandão - Técni

co em · Lacticínios. 
5 - Walter Rente · Braz - Técnico em 

Lacticínios. 

- Dr. Paulo Wanderley - Ex-aluno 
na FELCT. 

20 - José Sebastião Rabelo - Técnico 
em Lacticínios. 

- Sebastião Fabiano Ribeiro Téc-
nico em Lacticínios. 

23 Alvaro Vituzzo - Técnico em 
Lacticínios. 

2: - Lyogi Okada - Aluno da '2.a série 
do CIf..,. 

28 Dl'. Geraldo G0mes Pimenta -
Professor da FELCT: 

31 - Zoreth Salomão - Funcionária da 
FELOT. 

(JarI Christian ' Rasmussen 

Retornando de uma viagem de estu"
dos à Dinarmarca, estêve em . visita à 
F'ELCT o Tecnico em Lactieínios C arl 
Christian Rasmussen) da turma de 1950. 

Durante sua estada naquele progres
sista país da Europa, Rasmussen teve 
oporturüdade de visitar numerosos es·· 
tabelecimentos de lacticíniOs, estagiando 
e.m alguns institutos, como a Escola 
Experimentail de Lacticínios, procuran-:: 
do . m.elhorar seus conhecimentos sôbre 
�ecnologia de Leites Deshidratados; 
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�. . ' � '; �' '. ; �'):;: � SENHOR INDUSTRIAL DE LACTICiNIOS . r 

Para o bom êxito de sua produção, use os : 

" PRODUTOS MACALÉ " 
Corante para queijo e manteiga. Soluções para análise de 

leite e derivados 

DISTRIBUIDORES : Olto Frensel 
eia. Fábio Bastos, Com ércio e Indústria. 

E. MARINHO s. A. 
Máqu.ina.s e Aparelhos para Usinas de Leite e Fábrica de Laticínios 

Material para Laboratórios e Vasilhame para Leite 

Máquinas em Geral para outras Indústrias e Lavoura 

� Avenida Paraná n.o 170/180 � 
� � � Caixa Postal 192 � � , � � B E L O  H O R I Z O N T E  - Minas Gerais � 
�.;::.:::.;::.;::.:::.;<.;.:.;.:.;<.;<.:::.;::.:::.;::.;::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.;::.;::.;::.:.:+,:.: :.: :.: :.: :.� :.: :.:. :.: :.: :.: K.::�.::�.::�.::�.:':.:�.:':.:':.:-:.:':.:·:.:::.::�.::��:�! 
;;�;<.;<.;<.>�.>:.;::.x .. >:.�::.� :.' ., •. • � '+. '.'. +:'+: '$o: '.: -.: '.: .: .: + .', ' •. :�;.��;.���::-:'.':.�':':':'.�.;.��;.;:;.;';.;';.;.;.:':.�':.>:.�.� .. >;.: :�: :.: :.; �.;�.; :.; �.: :.; :+:<+; :.; :.; :.; :.: :.� 
� l.a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL � 
I !(INGMA & elA. � 
� � � FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA � 
� � 

� E m l í q u i d o  e e m  p ó  
� � (Marca Regis.trada) � Único premiado com 10 medalhas de ouro 

� MANTIQUEIRA - : - E. F. C. B. -: - MINAS GERAIS 
� � FÁBRICA E ESCRITóRIO : RIO DE JANEIRO 
� MANTIQUEIRA - E. F. C. B. Caixa Postal, 342 
� MINAS GERAIS 
� SÃO PAULO 
� Correspondência : Caixa Postal, 3191 
� Caixa Postal, 26 " 
� SANTOS DUMONT PELOTAS - R. G. do Sul � 
� MINAS GERAIS Caixa Postal, 191 � � . � � A venda em tôda porte. Peçam amostras graUs aos representante� � 
: ou diretamente aos fabricantes. � '" � � Criadores de bovinos da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree. � " � � puros por cruza, . etc. � 
i����.���.�,�.�:�.�.�.-:-{.�:�.��.�:�.�,»�:�.�:�.�.�:::.x.��.�:�.:-{.��.�:�+1:�.�:�.�:�.�::.�::.:::.X.· '.·:'.::�.� :.�<.::.:-:.}:.}: • .• >:.::::.:<.>:.:<.:<.:<.:::.:<.;::.;<.:':.;::.;<.;:.�::.:::.� 
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PRODUTOS fABRICADOS . NA 
F.E.L.C.T. 

LABORA TÓRIO 

Solução Dornic . solução de soda décimo normal , solução de fen.0lftaleina a 2 �  
solução décimo norma/ de .nitrato de prata , solução de nitrato de prata I 50 
lução de bicromato de potóssio o 5% / Culfura de P.roqueforl em pó, Fermen 
to  ' (áctico selecionado I!quido, Coranfe líquido paro queijos , Culluro de YOghurt{fí
quldo), Grão de Keflir, Fermento selecionado para queijo Sulsso . 

ÇJUEIJOS 
'Minas'" padroni'sado. 
TIPOS : Cavalo, Cobocó, Cheddar, Duplo Creme, Emmenfaler, Gouda , Lunch , Prato , , 

Parmezão, Pasteurizado , Provolone .  Reno -Edam , Roqueforl , Suisso , Crem 
Suísso . Requeijão Mineiro . Requeijão Cri% , Ricota . 

MANTEIGA Extra e de prlmeiro. 

CASE/NA rPor diversos processos . 
!1iJjgjr os pedidos à 

, , Fabrica Escola de Lacticínios 
Rua Tenente Frei/as � .. 

Juiz ' de Fora . 

Candido Tostes. 

ex. Posfal 183. 
Minas Gerais. 
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