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ÀTAIS P.âIìA OS LAVRADOlìtrS, DO QUIì PARA OS DOUTORES
Õrgão Ofic:nì, Informrrtivo, Agríco:lri e Cuìtural da Escola Agrotécnica de Santa Teresa:__-__
;lN'{} -ï $:-1.t .lotír de Pctró,.,,iís, iYrit:emttro - f)ezenibro de 1957 N." leB- lgg
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É dezembro. Provas" Aprovaçõe.e. Reprova-

ções. Encerramento.s. Formal,uras; jléries, Depois,
segunCas épocas. Novas aprovações. Novas re-
provações.

lsto é a rotina de dezembro nns Escolae.
a Penetrando ncais fundo no assunto, distin-

'.-. -;!uimos escolas e faculdacJes urbânas e ditae rurais.
Nas primeiras, abundâricia de diplomanrios;

ceníenas e nrilhares. Nas últimas, escàssez.
A seára é imensa; o país é esseocialmente

agríeola, m&s â tendência e a.s correntes <ruigra-
t-órias> são para leste; do eentro pâra a periféria;
da zcna rural, para a urbana; do ìeu aberto para
os recintos cober"tos.

O soL nasce radiante e fecundo, mas está
aquecendo e vìtaminizanCo :hnenos honiens, por-
que êles estâo indo para a sc,nrbra. Muito de sua
luz, do seu calôr, de sua fecunrliCade incide escla
vez menos eôbre piantas cultivadas e cada vez
mais sôbre ervas daninhas.

Criam.se mais indúrsürias e meuos plantas e
rebanhos.

Surgem trovos e maiores airactivos urtranos
e desestímulos rurais.

Aumentam os comensâie e diminuem os pro-
du tores .

Cornerciante não é produtor, é rnovimenta.
dor. f ndustrial, nâo é prorlutor, é transformador.
Agricultor sim, é produtor. Vamos comerciâr e in-
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dustrializar mais e produzir menos? Teremos for-
çosamente de comer meuos do nosso e importar
mais alirnento dos Estados Unidos, da Argentina,
da ltália, da Alemarha, da Rússia!

"Talvezo possa o Brasil também produzir
mais! Invertendo as correnteg <migratóriasr. Cone-
truindo estradas em declive do nível do mar para
as rnontanhâs, de leste para ceste. Puxando o
uc,sfallou para o interior.

Sôbre o asfaÌto, em deelive, é mais fáciì ro-
darem as grandes nviaturas', despejando na hin-
terlândia, a eivilização, os bens urbancF, ruralis-
mo e até o próprio rurígena urbanizado, de vc,I-
aos seus veìhos pagos, à sua desprezada querên-
cia, ae seu ruicão cheirando à vacâ cie leite e f lôr
de café

N:rturelmenf,e o rurígena nâo deve vir de
mãos abananCo. Não deve proceder como qua'ndo
se urbanizou, deixanrìo aqiti, as vae&s, os porcos,
os crfezais, zos nrìÌharaiis. I)eye trazer, rodando
srravemente sôbre o a:ie11o das rodovias, Eeu
usnmiê,,, srra lâmpecìa eléirica; seu cinema, sua
instalaçâo sanitária, seus iivrcs e cadernos da es-
cola e tÌo colégio e da facrri<iede, seu jornal, sua
caíedral, sna indumentárie irrbana e sua vontede.

Ent.ão, dar.se-á o equiÌíbrio escclar urbano-
rural, porque já veio autes, o equi!íbrio social
cidrde-roçrr.
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Aniaersariam em Nauembro:

FUNCIONÃMOS

Herles Viana
Rodolfo Marin
Ramiro José Peiroto
Mizael Tirnóteo Chaues
Paulo Piontekowesthg.

ALUNOS

Josê Pereira de Vasconcelos Fi,Iho
Darcy d,e Rezend,e Castro
Plínia M. Batista.

Aos aniversar,íantes, augura o
"O CuLtiuador" tôdas as bêiçãos d,o
Céu e as melhores uenturas dã Terra.

BANANAL, B0 de Agosto de 1952

Ilmo. Sr. Lúcio tr'crnandes Ramos
DD. Diretor da Escola Agr. de Sta. Teresa
São João de Petrópolis - *

Saudações rerpoitosas.

Faz hojc vinte dias que retornei ao meu
posüo de luta no Mato de Bananal e aioda
egtou com muitg saudade da Semana ds La-
vrador o todog os Srs. Dirigentes e profes-
sores do aí.

Fara matar esta saudado oscrevo-lhdi.
ertas duas linhas para agradecer na pes.qoa
do Sr. o Diretor, a Escola, e tod.os aqueles
que trabalham aí não só para formar os téc-
nieos mas os trabalhadores espeeializados do
nosso imenso Brasil .

Digo-lhe sinceramente que nunca ví um
lugar tão familiar e tão bom como aí. p_e-

cado qrre a maioría do nosso povo ignore es-
ta benéfica instiüuição,

l\fas lhe prometo, Sr. Lúeio, que como
sacerdote e religioso pavoniano (emineute-
mente operáric e lavrador) hei de esfcrçar-
me para que o nosso povo do interior eorrhe-
ça & <noosa, EscoÌa e a Sema,na do Lavra-
dor o todo muodo aproveite dos benefícios
destas instituições.

%ooo
"o@eE

e?oubrb

3 'I,{iff,,*-s'ìew''-&-:vgL.;y==-"yffi;;: F ã esta pobre'gente sem t.lti,r, e as ve-
:i F, zee sem nada.

5 EXPEDIENTE F - Muitct Inr. proü]etem de participar
ï É ria Semana do L rvradçr no ano 

'r'indoriro.

{ íO CULTMDOR" é um órgão de di- E n4as estou já irnaginando .o*o fazer se

H aulgeçao. m.ens-aL de ensinsmentos e notícías Eo todos- guarclam a prcmessa. Talvêz pre.

4 8a0.re â, Agrtcultura, Peeuriria e Ind.ústrías itu- l" cisnrá organizar una Semana só para os

d ru?s. ry lavradores Ce Bananal !

.ã rlestínad'o a alender rls classes pro,lrto- ff Se fôsse niais novo e tivesse aindag ros do Estado ao nrp,ììilo Ëã"íri"r*rïii;ìïï tr u oo.Il,i*ã.'ïï"*J;rd"r'u"'r., agrotéc-I i--tiry dizer o traça.d,e-""",;ao,-'qi,:n""or"'ttgo a # nico quanto me esforçaria para aprender$ Escola Agrotëcttica.d,e santa Trirru.-- 
""-" " 

É; ;;;; ï'r^"iruir o povo ravrador que Deus
n òúÍo se?rs colaboradorcs os pioJessores e f,-:, me confioü.
fi funcíondrios desta Escola.

€ "o cuLTr\rAD ol'," aceitara cor,,rottr-H ,.rto E1:';ìut".tn*ilïi-ijij JJ"Lï'i
,1ïfiy1::!ü::!J:o::":.'Xt;;:;Z:;iti* i: y" Lìft,'13,:ïi*,,ï:ïfi;J*,'*f;j;j*
i ,{--:--, ,f! Qtre Deus abcnçoe à todos'

* Assinatur* Anuar - eRs 20,00. Ë Ao sr. Lúcio, ainda o meu muito
t'jilf cctttesrosniixcr.r 

F 
oUtig"ãã.

ã Redaçâo. de "o cuLTIvADoR,, F seu amigo o admirad'ril Escota Agroré;ri;; - È 
ueq

É São João de Petrópolis !F D^ Ìì--':^, r!, ---f il;"ã;ï"-ilip;,iiJ"ô'i*" e Pe' D'rniel Caprotti F.\{ I.5***.* F
k x*r----: i ,1+r?t-
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DüA NACICNAL DE
AÇAO DE GRAçAS

Trauscsrre no die 28 de NoVem-
bro, ou nas quartas quintas-feiras de
Nbvembro tle todos os anos, eecolhi-
do pela Cruzada pró - Dia Universal
cle Ação de Graças, o nosso <DIA
NACIONAL DE -AçÃO DE GRA-
ÇASu.

A referida Cruzada, foi compos-
ül de prelados de todos os paízes do
mundo. Como nos Estados Unidas,
com seu <Thanks Given Dayr, tere-
rnos no dia 28 o nosso uDia Naeional
de Açãc de Graçasr.

A Cruzada Universal explica as-
sim êsse uDiar:

i\ da[a, eseolhida, fim .do ano
iitúrgico, r.ãc vsrn chocar-se com ce-
iebr"ações de 31 de Dezembro e 1..o

de Janetro.

u0 que se dern em vista é f.aret
univers:llmente aceita uma data es-
peciai, c*nsagràda pcr uma tradição
nuÌiisecuÌai' e eom expressão histó-
rica de uür objetivo 1scìo especial,
que, incluindo no seu conteúdo o in-
teiro significado religioso e litúrgieo
das outrâs, apresenta ademais umâ
earacterístieaqr:ea uma e aoutra
fa,leee, a saber, o propósito cle dan-
do combate acerrimo ao nefasto prin-
cípio, herança da revolução de 17E9,
do naturalismo do Estaclo, (a bem
dizer materialismo), instituir uma so-
lenidade que, não estabelecendo li-
anre nenhurn tlireto, euo poderia sus-
citar rivalidades, servisse pâr& dar
aos governântes e governados, ense-
jo de manifesüar publicamente, por
-È€i, o seu reconheeimento do nome
de Deus como supremo regedor dos
povos>.

Ação rle Graçás total da cria-
tura ao Criador, por todos os be-

nefícios recebidos e peros q ue , dg
munifieência diviná, esper& ainda
receber.

Essa ins.tituição vem recebendo
aceitação unânime nos cinco conti-
nentes, mesmo em ter'ras de infiéig.

O S. Papa Pio XII, por exem-
plo, felicitou em 1949 os congres.
sistas norte-americanos pelo fato de
pertencerem à um país onde se vè-
rifica anualmente essa, prática s&-
lut$r.

Desde a Tura Santa, Belém e
Jerusalém, berço ila cristandade, onde
se entoou o câ,nlico celeste uÇlório ú
Deus nas al.turas e pas na terra oos
aós homens de boa uonta.de>, até os
conlins da Ãsia e da ÃÍrica, celebra-
se o UDEO GBATIAS>

uE possíuel
ptr todo tempo,
tempo, mds não
tempa>,

Iudíbriar à, alguns
a toilos par algum
o, todos por todo

Abrahã,o L'íncoln

0s artigos ilêste iornal, pad,em ser
rdproduzidos ern parte ou *in totum>.

<De tanto uêr triunfar cs nuli-
d,ades, de tanta uêr prasperar & de-
sonra, de tanto uêr creseer a injustiça,
de tanto uêr agiganíarenx-se os pade-

res nas mãos dos maus, o homem the-
ga a desaninzar-se da uirtude, e rir-se
da honra, a ter aergonha de ser ho-

nesto>>.

Rui, Barbo*o,
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brar as seguintes.'
a/ Pode ser feita em pequeEos espâços

mesmo nas cidades.

$wul*tÃlíur&
(cRIÀçAo DE sottHo$)

A criação de coêIhos é interessante, a-
gradável e lucrativa.

Entre suas característícas podemos Iem.

b) Velhos, crianças o siulheres podem
cuidar,

c) Desenvolve rapidamente e dá carne
ótirna, igual à da galinha, renclendo mais car-
ne-do que ossos, comparando-se cÒm Ja ga-
linha. .4, carne é muito nutritiva e seúe pa-
ra doentes e eonyalescentes. Em Sâo paulo
essa carne é vendida a Crg 20,00 o quilo!

d) O coelho aproveita qualquer verdu-
La não venenosa, como aBsapêixe, pieão, fô-
lhas de banana, de bataia e de eanã, capim,
guando, grâma, reetos de hortaliças, farãlos,
fubá, etc.

e) A sua péle tem elevado val.ôr co-
mercial.

f) O eetrume de coelhos é ótimo para
hortae, jardine e pomar€s.

- S) Sendo um anirnal pequeüo e fácil
de ababer-se, facilita o seu consunno para â
família, únr de cada vê2.

COELHtrIRA: Os coelhos nunca devem
ser criados no chã,o, mas sim, em jaulas ou
gaiolas arejadas e protegidas contrÃ o soì, o
vento e as chuvas. O usoaÌho, deve ser de
oarrafos de L ll2 cm. separados para esco:..
r€m âs fézts, urinas e restos de comida. A
f rente coín portâ deve ser rJe tela. _Fõe.se
dentro um caixotinho de 30x40x12 para ser-
vir de ninho das coelhas; u*u poo*linha de
barro para farelos e outra para águo e fi-
natmente uma mângerioura de sarrãfos ond*
se colocam as verduras.

Cada coeÍha ou coelho adulto deve ter
sua gaiola separada.

REPRCTDUÇÃO: As coelhas com mï-
nimo de I m_ezes já pode m ser fecundadas.
Os machos devem ficar sempre separacios ejuntados com âs coelhas durante 5 a 10 mi-
nutos,_no período do cío. O período de ges-
tação é de 30 dias, qrrer dizei, 30 dias apôs
a enxertía, a coelha darír cria.
, { ninhada pode eer de 6 a 12 laparos"A coeiha gestante faz no caixote uma canla
abunCante com o próprio nêlo que arranca
da. barriga . Com essâ caÍra, ela cnvoive .os

filh_otee ou !aparos que nasecm peiacJos. A*
coelhas que não críárem bern seus filhotes
deverão ser eliminrrdas.

Urna boa criadeira paderá dar de B a
5 ninhadas por ano e nunca, mnis do quc

isto. Nos períÒdos de gestação e âmamenta-
ção, as mães deverão .receber alimentação
mais farta e variada, oão se deixando faitar
a água frêsca e limpa. 'Ë..

Os Íilhotes ficarão com $ mãe eêrca de
30 dias, podendo depois ser colocados jun-
tos em outra gaiola, até os 6 a 8 mezes de
idade.

Se brigarem, separem-se os brigadores,
geraluiente pelo sexo.

PRtrPARO pera â naesa: Matam-se os
coelhos para, comer, quaÍrd(ì estão gordos e
depois dos 8 mezes. Primeirr: dá-se un:a pan-
cada aa cabeça oiì então, segurâm-be ós pés
com á mão e quebra-se a espinha eervical
ou o osso do pescoço coÍn a noão. Logo ern
seguida depeadura-se pelo pés, sargra-se o
pescoço pàra correr o máxino de sangue.
tá-se um corte circular na péle dos torno-
zelts e daí outroe cortes acompanhnndo lrs
c.,xes até o ventre, onde será cortada a pé-
le desde o ânus até a altura das prirneiras
cosüelas. Depois, e pele puxacÌa ccm cuida-
dalo, vai saindo como se'fôsse urna camisa
de meia, até a cabeça e as patas dianíeiras,
onde eom mais alguns cortes, aeaba de sair,

A rre-se ettã'r o ventre, retirando,se as
víscel'as, com cuidrdo par:Ì não furar a be-
xica, pois, â urina deixará mau cheiro na
cârne.

A carcassa inteira orr esquartej.ada se-
rá então'iav&da e ür:rnperarla ern vinha daÌhau
por bo,l cozinheira, pâie ser assada ou eo-
zida no die segrrinte.

AQUiSIÇÃO e venda de reprodutores:
Porlemog indicar o Laboratôrio de Vacinae
existente na Fazenda Sa,nt'Ana, da Secreta-
ría da Agricultura em Vitória, onde os inte-
ressados poderão adquirir coel.hos reprodu-
tores. Êsse laboratóriõ costuma também coni-
prar coolhos pera pesquizas biológieas, pa--gando bom preço,

Outro criador famoso é o Sr. Germano
ï{atzield, estação de Ì\,Iorro Azul, E.F.C.B.,
Estarlo do Ricr, o qual possue várias raças
seleciona das .

CONSELïïOS AOS principiantes.. O
prineipiante deve conneçaï com poucos eoe.
lhos. Terá tarnbém de procurar instrnções
mais rninuciosas em Sant'Ana, Vitória ôii nej
Escola Agrotécnica e ainda adquirindo livros
ou. folhetos sôbre o asÈ-utrto, na ltedação da
revista <Chqcaras e Quintaisu, Caixa Postal
8034, São FauZo.

- As presentes instruções só servirão para
dar ligeira idéia do assunto"
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-ffgriçaxl{wra
lreeho ds um discurso do $enador Assis Chateauhrianü no $enado em B-ll-57:

Há uma tendência condenável de dar-
se o rráximo aos trabalhadores, diminuiado-
lhes, cada vez mais, os encargos de traba-
lho, o que só pode debilitar e enfraquecer
a estrutura econôrnica da Nação. Por outro
lado, não é possivel que a nossa industria
vingue com o tratamento que daruos à aqri-
culrura, cobrindo-a de taxas, eriando-lhe tô-
das as dificuldaden. Sem agricultua expan-
dida, um país ounca poderá ser industrial.

Em suceseivos apar{,r's, o ..r. Prirnio Beek
maaifestou sua coucordância com o ador-
no, salientando que sòmente os países essen-
cialInente agrÍcolas possuern moedas fortes.-.
Não direi que temos o melhor clima do mun-
do mas é incoutestável que possuimos as
nnslhores terras - prcsseguiu o sensdor Cha-
teaubriand, para apontar o exemplo de Hol
lambra em S. Paulo, onde 'famíÌias holan-
desas estão realizando o mais prodigioso es-
petácuIo de eivilização- agrária que jamais
existiu no Brasil.

COMENTÂRIO DE MURiLO NIARRO.

QUìN{, trh{ *O JORNAL, DE 9/11157, AO

DISCURSO REFERIDO:

O Sanhor Assis Chateaubriand movi-
mentou o Senado, ôntem, com um dieeurso
de idéias gerais Eôbre a situação brasileira.
Insistinílo em pontos de vista que vena de-
fenriends, naquela easa do Congressc, corn a
apreeent;rção de novos dados e a experiêneia
de outros países - o sr. Chateaubriand po-
iÌ* elfar eerto de qrre lavrou um tento no
"i.\'[ori:ae. Pois o qrrs hoje se observa, quân-
dc iris probieinlls são expostos, é um novo
e parNicular int,erôsse dos senadores,' e sobr-e-
tu,:lo, os testemunhos que os mesmas vão
aprerentando sôbre casos locais, regicnais e

nacionais. IItrje se repetiu o fenômelo, eonr
.maior ênf âse; e vários reprosentantes, clo nor-
So e do Sitl, insistiram à margenr do discur'
Fq, em chamar a atenção per,a as dificulda-
des crescentes da agricultura nacicnal. Ilm
país qire se derdobrn, ccrno o nosso, ntltrì
uru.oh, qu,Ìs0 raro de !ndristrializaçãa - não
acriup:inha ôsse rncvirnento na agricttìtttra,
com o mes:no tspírit,r. uma das c:ìui:;s d$

vida difícil de hoje - problema que o govêr-
no enfrenta a duras penasr com os recursos
existêntes -- ge encontra precrsamente nesso
desequiÌíbrio.' agricultura pobre para susten-
tar uirr rítmo industrial erescente. É natural
que â população mais pobre sofrá e que êsse
scfrimento incida sôbre os trabalhadores em
geral, rnesrno aqueles, de algumas classes
privilegiadas. Recordo-me de um longo de-
bate que assiotí, em París, entre o sr, Kubi.
tschek, candidato eleito e o então opremiero

lVlendér France. Este que demonstrava um
extraordinário conhecimento da situação bra-
sileira, chan:ava a atenção do nosso presi-
dente, aquele desequilíbrio já aludido: as ne-
cessidades cìue Íì industrializaçâo impõe e os

perigos dcssn .imposição sôbre a agricultura.
() upremieru recordava as dificuldades que
o seu país, enfrentara com o mesmo proble-
ma, na rnetrópole e ncs territórios africanoe.
Itr insistia em aconselhar, na base da expe-
riônlin clrtla do seu país, ü nosso presidentr:
a olhar ltrrbicuiarlrrente para a agricultural
sem que est:r, seja b*n planejada e acsisti-
de - dizia o sr. Mendés France - nenhurna
indú;íria se esíabeliza. Questão que se tot-
nâ, no Brrrsi[, eada vez mais aguda.

_

NA$

Vista da Escola
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TIPOS DE COOPERATIVAS :

De Consumo.' Armazém qtte ad-

quiro o venJe als sóci.rs, os arfigos..
de quc necessitam . li

De Produção: Pode ser de pro-
dução eÌn conrum, ou cÌe fat:rlitiadcs
(rnáqtiinas, animais, etc.) para a pro-
dução individual.

Mixta.' Rcune as moclaliCades a-

cirna e ouíras, conìo cie V-ENDA.

n'arrvracôuLicra: Montagem de

rÌrrÌa farrnácia para a vencla cÌe pro-
clutos farn,acêuticos aos associacios.

lqopjl1lir*r .ìo !uti"Íoi*' O*

associades criadoros de gado leiteiro
possueÌn unta trsina qrle tran.cforma
o leite ern qucijo, rnant,eiga, reqtiei-
jão, caseina, cNtl , I ffinr,ìa aproveita
os residos eur criações de porcos oLÌ
AVÊS.

De CrerÌit,o.. Que ernpresta di-
nhciro a jr-rros rrrórlieos c prauos our-
to, rnedio ou longo.

QS_C_qfél 
gt"gq.' Os associados

possuem usina de beneficiamento
(despolpamelto, secagem, pilagem e
classificação) do câfé, cuja adrninis-
tração poderá úambém incunobir-se dEí

venda em conjunto"

Muitos outros tipos ou modali-
dades, poderão ser cogitados, de a-
côrcÌo corn â convèniência ou os.in-
üerêsses dos associados. Basta q u e
se esüabeleça isto nos estatutos.

Estatutos ou Regulanrentos; Ag-

eooperativas devem ser fundad6s den-
tro dos moldes estabelecicios por lei
federal, sendo na0uralnrente, pussíveis

e oüpe {atiuiÀs fqurais
Cooperativas rurais são associa-

ções de agricultores, regidas por es-
tatutos de acôrdo com Lei trederal
e corn capital próprio para a defesa
de seus interêsses crconôrnicos, isírl é,
comprar diretarncnte as mercadorias
de que necessitam ou vencïer tam-
bóm cliretamente os seus produtos,
trazilndo pare seus bolsos, os lucros
que cìe outra maneira ficariam conr
os intermecliárìos,

Eis alguuras caracteristicas:

Núrnero rle Sócios: MÍnirno de
7 (sete) e rnáxiur\r sorn lintite"

Capiúal: Minimo necessário para
o movimento e máximo sem lirnites
Ações ou cótas cle valôr niáxirno dc
CrS 100,OO e mjnimo a fixar-se pe-
los associados no estatuto. Cada'as.
sociado só tent direito a urn voto,
ïÌas decisões, quo seìa seu capital.

Ingresso.. Qualquer urn poctrc en-
trar, sendo da rnosma profïssão do::
demais. ÌrJingr-rèm é obrigado â oo-
trar, ncrn a pertlÌiìneccr.

NeutraliCadei Nu cooperativa
não exisle politica, religitlo, raca olr
nacionaliclacle. So oxisbe interôsse e-
conôrnieo comum aos assocraclcis.

gnl1]4a Vigorará senrple o Ie.
ma <ïodos por uïn o urn por toclos".

A unii-io. a solictrarieclade, a sin_
ccrirlarle e a tìi-"ciplina sã_o as prin_
cipais Í'orças d:rs cooperativas.

lrr1:llr Urna parte para funtlo
rle reserva e outros, outra para ju-
ros do capitaì, oubr:l per:r .iisbribuí.
ção proporcjonal às opcrações cle ca.
da associnrdo" Ccqtrnua na página 7
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ás adaptações ou alterações eonve-
nientes a cada uma.

Essas alterações são feitas no
p^rojeto de Estatuto, o qual deverá
qer aprovado em assembléia geral dos
assocrados.

ALGÜNS 1NIMIGOS DAS

COOPER,A,TIVAS:

Negociantes: Muitos negccian-

tes tornam-se inimigos e combatem
ferozmente as Cooperativas achando
que elas vão atrapalhar seus negó'
cios e tirar seus freguezes. É engano.
Nas condições em que se aeham atu-
almente, suieilos ao comerciante, ao
comprador de café, ao farmacêutico,
ao médico, ao advogado, ao agrimen-
sor, ete., cada um querendo tirar-
lhe o meÌhor bocado, os lavraclores
são e serão, sempre pobres e sem
reeursos para comprar.

Assim, lavradores pobres sã,o

mâus freguezes;

Quanto mals dinheiro ganharem,
melhores freguezes. Melhor parâ os
comerciantes e os deurais que os ex-
ploram.

Falta de eonfianç_a.' Para a co-

operaúiva vingar ó preciso existir a-
bsoluta confiança mútua dos associ-
ados.

Honestidade; A cooperativa não

tolerâ, nem aguenta associados deso-
nestos e desleais que queiram explo-
rá"-la,

Ungrg: oUm por todos e toCos por

-.-uffi>, é o lema principal. Solidariedade en-- tre os ássociados.

Urna rôde bem organizada de cooperâ-
tivas, poderá ser a redenção da lavoura !

q- .-&*-*:S***

CUTïNÁ,RTA
PUDIM DE PÃO

, Ingred,ientes: 300 gramas de Pdol
112 \itro de leite, 3 ouos, I colheres
(iopa) ile açúcar e 2 colhercs (sopa)
de dgua teraendo,

Maneira d,e f azer: Ponha o Pã'o
d,e môlho no te'ite. Passe-o na penei'
r& d,e arame, ìunte 3 colheres de a'
çúcar e os ouos lige'iramente batidos.
Passe mais 2 uezes na' peneira. Faça
um, caldo à parle, com 5 colheres de

açúc ar e & dgua ÍerCIend'o. Forre a
f 6rma com esta rndssq,. Ponha & nxas'
sa e leue a cozinhar em bsnho'maria,
conx o, fôrma bem tamPada. EnPeri'
mente co?n ltnx palito ' Saindo sêco,

estd bom. Desentorme depois de frio-

ABOBR,TNTTA EMPANADA

1 ou 2 abobrinhas, 2 ou 3 ouos,

sendo úr8 claras batidas enx %eue' fe'
ri,nlt a d,e trigo , "sol e aze'ite,

Parta as abobrinhas em rod,elas.
Misture a,os ouos batidos. Passe cü-
da rad,ela por iarinha de trigo c fr'i'
te na gordura bem rluente, regulan'
do o fogo pürl, nã'o queimd-ta. Sir'
ua, quente.

Nota:

Querenclo, d'ePois das abobrinhas
iriías ürczin?,e e.n, LL?n prato p'iter' in'
terctlantlo cal& ctt.rrt'Lrdü de abubrin-
lta com um bont môlho de iomate, sen-

rlo a úll,ima carnatl.o de vr ôi.lto. Pol-
uíllze csrn bustaante queíjo raiado ü

íeae a o f ôrno rluente atê det rettr o

r1ueijo.
pv NINA ítP)ít]Ì'ÁRí
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Honrosa vísita do Exrno. Governador

FRANCISCO LACERDA DH AGUIAR
No dia lS de Novembro, a Escti-

la recebeu a honrosa vieita do Exmo.
Sr. Dr. Francisco Lacerda de 

^&guiar,digníssimo Governador do Estado e
Exma. Esposa D. Zêlia Viana de
Aguiar, acompanfuados das Serrhoras
P. Itala Pretti, D. Lizette Soares,
D. Célia Pertinari e D. Célia Soares
da alta sociedade da CapitaÌ e o ilus-
tre jornalista Jesse Burns.

Tráncrevemos abaixo a rotícia
dessa visita, publicada em oA TRI-
BUNA' de 10 de Ìrlovembro:

Após as solenidades em Sarrta
fferesa, dirigiu-se a sçrnitiva do ca-
sal T,acerda de Aguiar à Escala Agro-
técnica de Barracão de petrópõlis,
onde foi recebida pelo seu DireÍor,
Dr. Lúcio Ramos, professores e fun-
cionários administrativos, assim fcmo
todos os alunos clos estabelecimentc,s
que se eoncentrararn no auditório da
Escola, para saurlar os ilustres visi-
t,antes.

Ì{essa ocasião, usou cìa palavra
o Dr. Zúcro Rtmos, que 'em nome
da Escola e dos alunos homenageou
o clals à i Laeerda de A guiar e suâ
comitiva, tendo discursado c sr. Jes-
se Burns, que, em nôme do ilustre
câsal agradeceu à magnífica recepção.

hlm seguicla., nâ residência do
Dr. Lúcio Rarnes, e &eornpanhados
de sua Exnna. esposâ, e dos prc,fes-
sores, Drs Mário Ì{. Durão, Geral-
d: Luce;, lìrrahirn Brrdauy, Ethevaì-
do Damazio, I!ugênio Holzmeister,
João _üaldas, Alaor Fsrreira pinto,
Zita Malia Castro e outros, foi ser-
vido um lange âos presentss, eü€
logo após se dÍrigirarur' p,..ra a llsco-la de Economia l)oir:érteca, anexa
à Eseola .{gratécnica.

Na Escola de Economia Domés-
tica, foi a eomitiva recebida peïa.
Orientadora Prof. Maria Madalena'u'"
Machado, Prof. Rosa Marina Souza
e Prof. Carlota Merlo, além das alu-
nas presentes, que detngnstrararn a
maior alegria pela visita clo Cover-
narlor Lacerda de Aguiar e cle sua
exrna. esposa, D. Zelia de Agriiar.

O l)eputaclo Antenor lJassini,
tambérn fazentlo parte da contitiva,
entrou entendirnentos coüì a Congre-
grìção Mariana tìa Escola Agrotécni-
ca, a rnais nova no Eslado, tentlo
rnarcado uma visita dos diretores da
Federação das Congregações Maria-
nas àquelo estabelecimento.

llestruir ê ntüito fi6eil .. .

tonstrulr é que ú dËfícil g

Para cleitar abaixu uma árr,t,re,
peitr nraclraclo rru iteio Íbgo, o senhor
ìeva ag,'enas algumas Ìroras. Mas pa-
ra Í'urmá-la, terá que empregar n:ui-
tos anos!

EsNanros ficando sem árvores !

Se o senhor não as qÌt€r ïl{ìra si,
porqire dernanda muito tempo, pi*n-
te-as ao nlenos para seus filhas oLÌ
seus netos I

É muito possível QrÌ€ âs rlosr
sas lnãos estejaln contarninaclas
pelo micróbio da fébre trí'óide.
A boa prática sanitária de la-
var as mãos antes.de quaìquer
refeicão deve ser intensificacìa
qnanrìo e.ctá grassancìo cssa do-
ença.

i

I
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Curss de Extensão de Economia llomêstiea Rural

Escola Agrotôcnica de Sallta ïeresa -$ão foãs de Petrúpolis -8. $anto

O caro fundador de nossa Es-
'-eola, Nlonsenhor Rafaei Araujo Coe-
lho, veio hoje ditar para nós as re-
ceitas que encontrou no uO Culti-
vadorr, de geléia de tomate e ros-
quinhas sern ovos e depors, deixou
eonosco o jornalzinho, que lemos e
relemos todo inteirinho, quasi sem
querermos deixar mais nacÌa parâ os
outros lerem. É que da prirneira à
ultima palavra, da primeira à ulti-
rna fôlha, êle é interessantíssimo e
nele '.ncontrarnos o maior estímuìo
para as atividades de nossa escola.
Vivemos aqui numa cidade rural por-
que Alvinópolis está em zona essen.
cialmente agrícola e fci Monsenhor
"Rafaél Araujc Coêlho que em boa ho-
ra idealizor"l esta Escola Doméstica
Santa Marta, da Beneficencia Fopu-
lar, onde não nos preôcupâ, o diplo-
ma que nos clê âces$o aos cargos de
propìnas ou aos ernprêgos de salá-
rios pinguês rnas onde nossas queri-
tÌas e arlmiráveis mestras, as lrr,rãs
da Beneficencia Fopular, oos prepã-
ranl cuidadosa e carinhosamente, pa-
rtì sermos bôas donas de casa e per-
feit,as mães de farnília elemento so-
cial basiiar de que mais precisa nos-
so querido B:asil.

Esüamos orguihosas por haver-
mos encontrado um L.sts,belecimento
de ensino ccm programa idêlrtico ao
nosso, sobreludo nesse mimoso Esta-
f,-o do Espírito Santo, de onde nos
tem vindo tanüas cousas boas, rìe on-
de nos veio especialmento nosso ve-
qerando Arcebispo Dom Heìvécio Go-

--'.-mes de Oltveirá, sem favôr, urn dos- rnaiores luurinaros do Bpiscopado
Nai:ional. Querernos rnerecer a hon-
rrl de UMA COIàRE$PO;VDECtrA
elÂIS EF ICIEN?E qur: nos una oa-
cla vèz mais e nos traga raios cle

Iuz, qu ais scjam os que aclaram
a üra.jetória iuminosa clessa Fjscola
Âgrotécnica,, e promet,emos mandar
tôdas as inf,orn:ações de nossa esco-
la e bern a-qsirrr um exlrato de nos-
sas ativida cìes"

Nossa Escola está lundada c
ínncìrinand,r dr:sdo 1946 e já tem da-
cìo Ciplonrns a rìrÌìa série tle nreni-
nàrd e rapezes que lro,je deítf'rutarn de
grantìe influencia no amÌriente eifl
que iraballranr - Não tivenros ain-
cla a sorôe de conta.r com unr bafe-
jo oficial rnais positivo, que soria
viNal para n{lsso instituto, mas va-
ulos ronìpendo devagarzinho, na es-
peran.úa de urrl dia verlnos aquÍ
urn ruocÌelar educarrdário para o ureio
rura l.

Parabens, pelo áureo anuncio,
<IJrn clos rnais ricos <lrnamentos des-
ta Eer:cila e srÌiì produção agrícola,
pecuúría e industriai>.

Este anúncio nos faz inveja e
invocando a proteção do céu pa r& nossa,
modesta Escola, esperando imitar vosso e-
xemplo e pod.er um dia também afirmar as
m€smas cougâs e com o nnesmo entusiasmo.

Nossoe agradecimentos e a mais cordi-
al simpatia.

Alvinópolin, 20 de Outubro de 1957.

Maria da Conceiçâo Catrdcira Costa,
Eva do Carmo Olivcira, Elvire Caldeira Cos-
ta, Cleuaa Auxiliadora Cotta, Ivone Guima-
rães, Maria Soares de Campos, ZéliaAlves
Cota, Maria do Carmo l\4artins, Ana Alves
Cota,, Antonia Amélia Fraga, Maria da Con-
ceição Martins, Maria Geralda Silva, Maria
Jos6 das lTeves, Mariza do Rosário clas Ne'
ves, Maria de T,ourdes César, Liria Rôla Li-
ua, jVlirria das Graças de Soi.iza, Joana clas

Grlças lÌr*ga, Iblia Tavarei, Maria Corné-
lia da*q Sarrtos, l\{aria de Loudos Magalhâes.

Com ãpreço e aplausos a rossas alu'
nr; pelo g','sbo expcntânso e p:rtriót'ico

Irmã ïsabei da Silça-F.eis. Irmã Mar-
garida Nogueira, trrnrã, 1\4aria Joaquina A'
randa, Irmâ i\4aria do Rosário Fernandes.
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tlIERARfrIII$ DE AüNOruOIIIO$ E TÉCruBffi$

$inguém se desvaloriza em res.
peitar a hierarquia ou om praticar
a disciplina,a obediência e á subal-
ternidacle.

Disciplina e obediência são vir-
tudes que elovam e honrarn o seu
pratacanto.

O valôr do homom depende mais
da sua eficiencia do que da sua po-
sição hierárquica.

Sonr cogitar de norües, nern tão
pouco da questão que provocou uma
carüa aberba dos 'Iécnicos João Ai.
ves L+ile e José TeÍxeir"a de Siquei.
rià, â, <{-ì Ditirio,' tl6; Vibória, p.i6ti-
aada nr día 7l11/õ7, transcreveü'ìos
data venia, um ürecito dessa earta,
para provar nossas afirruaçÕes;

>>Reprovamos o ataquo Íeito pelo
sr. ZanitÌr aos ;igrônorilorÌ, e, riào aÌ;o-
Íìamos pois, suas declaraçõcs. Cot:ro
Técnicos Agrícoias Í'orurad,rs pe ia
Uníversidacle Rnral tÌe Minas Gelars
em Viçosa, e que é urna verdarleira
for.ia tle técnicos e granrle escola cle
civisrno, reconlrecelììos selÌrpto rìoJ-
sos cleveres e obrigações, o sstìÌpre
vivernos enl piìz corÌì os agrônomos,
para, os quais setÌìpre sorvlnìos conr
o rne]hor do nossos .;sÍbr'ços c rrnÌl:"o-
gando semprs aquilo que sabem.rs o
aprendernos conr $lcs, e corrì os quais
trabalharrìos erÌl tì ancc, ententliRic'.-
to. servinclo assin"l ao Espíriío $anto
e ao BrasiÌ.

Não nos interessa que exista es-
to cÌirna tlc anirnosiclacle entr$ a s
dua,s classes, porque é necessário que

a:: i1iÏ: : "*:::": 1.::

nia, e temos de reeonÌìôc€r Quo câ-
da uma tem sua função especifica
nos diversoq tfabalhos da regiã,o a
que pertoneemoc. Assim como exis-
term maus agrônomos, existem tam-
bém maus técnicos". 

.r,_:"

Que sirva. isto, para um item do
C ó cl i go de Etica Profissional dos
no$sos Técnicos, são os nossos votos.

.,=ry==ffil.€---
0s dez fllandamentos c$ntra a

0pilaçao e oütras verminoses

1) Mandar fazer exame da fézes todos
os anos,

2) Tratar-se contra os vormes que fo-
reru encontrados.

3) Coastruir eíìì cãsÍì urna boa piivada
com fossa, custe o que cuatar.

4) Andar caiçado Ë€iiÌpre.

5) 56 usar ágria encanada ou de poço
corn bomba iocalizadr longe de privadas e

cu rr ai s.

6) Lavar as mãos antes das referções.

7) Só beber água filírada ou fervicla.

8) Só comer frutas ou verduras bem
lavadas ou cozidas.

9) Tomar banho diário, completo, com
água e sabão

10) Ensinar êstes mandamentos aos fi-
Ìhos, parentes, empregados, amigog e conhe-
cidos.

O Brasil serd u,rna grande
naçã,o no dia em que ysudermos

coloear em ca,da residência, ïábri-
ca, escritório, ou casa d,e comér-
c'ío, umo, placa corn os di,zeres:

T{ESTA CASA NÃ.O
HÃ AN ALp,ABEI:O8
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ü finalfabeto nâo ,ë, o pior dos
nossos mal es

Dr. JOLINDO MARTINS
Do Livro <So a Criança Votasee...,

Longe de nóe a intenção de dizer que
s-,.-nnalfabetismo não deve ser extinto e de
que não encaramos como obra patriótica o
e'le v a d'a a Campanha do Alfabetização de
Adultos.

Á Cruzada quo ora est'amos sugerindo
pela imprensa, e que na medida de nossas.
fôrças e de nocsa inteligência já há muitos
anos engaiamos realizar anônima e individu-
almente no exercíeio de nossas ativiCades pro-
fissionais e funeionais, não exclue a Cam'
panha de Aliabetiaação. Não só uão exclui, co-
mo a estimula e recomenda, pretondendo ape.
aas acompanhar seus passos ou, se possível,
a eìa antepôr-se.

A Criança é o alicerce de um Povo;
de nada vâle reforçarmos ocm vergaihão e

concreto armado ae parecle.q ds um edifício
Ê'r suâs fundações .sãc frágeis.

Proteger a criança é tarefa muito com-
plexa, 'peir srl;s problemas nã,o terminam
quant{o ìhe darnos saúde; ela exige e precisa
ter também bern-estar e folieidade.

Para que isso çe faça, é óbvio que em
prineiro iugar ela esteja viva.

Já qire não se pode fazer tudo, qtie se

façe 9 rnais esst'ncial e inadiár'el; que se in:-
psçâ que ela morra aos mag<ltes, isto é, que
se cornbata a nódoa da Mortalidade Infantil.

Como se vê, nossa cruzâda não pede
muita,coifa. Seríì demais exigir que nos.sâs
criançar morra,m em menor escala? Pois tu-
do o que já dissemos e diremos nesta eolu-
na, visa ârtenas isto:- diminuir nossa môr-
talidade infantil.

Para que isso seja conseguido, é neces-
sário que tôda a comuuidacìe se eonvença,
primeiramente qu€ existe êsse problen:a e

qr.le não é natural que morram tantas crian-
çs8.

Cristalizada no povo a idéia de que a
eriança veio ao mundo parâ viver e não

--.tpllra povoar o Céu de anjinhos, é necessário
firmar-ee a convicção generalizada de que
é na extrema diferença das eonCições soci -

ais que reEide a falta de similitude da mor-
t r,li ia le enrre os dif erentes grupos sociais
d p rp.ulaçãio

IrJã,r será difícil generalizar õ€ s.çra con-

vicção, se nos lembrarmos gue o virue do sa.
rempo é o mesmo em uma ruosms epidemia
e que apesar disso êle nlo mata crianças na
Cidade Alta, enquanto destroça dezeuar de
vidas infantís na llha do Príncipe.

Desde já podemos assegurar que diver-
sidade de sorte das crianças dêtfses baírroe
não depende do auaifabetismo das mâes, pois
investigámos isso, e constatamos que âpsnas
23,870 das mães, de infântss faleeidos em
1951 eram analfabetas. Par outrs Ìado, co-
mo já referimos, o analfabetismo de grando
parte dcs habiüantes do Vale do ltajaí, em
Santa Catarina, não impede que algumas da-
quelas cidadee apreseatem â menor mortali-
datie infantil do mundo.

Salta aos olhos que existo grande dife'
renea de riqueza, isto é, do bens materiais
entre os hqbitantes dos dois bairro de Vitó-
ria eitados, como támbtm é por demais evi.
dante a disparidade encootrada entre os va'
lores espirituais de unaa e outra população.

Aeeito i.sso, como .axiomátictl quo ê;
chegaremos finalmenle à conclueâo de que,
para combatermoa eficazmente a mortalidade
infantil em suas últimas trincheiras, teremog
que }utar pela elevação da capacida,de aqui'
sitiva do povo, eusinanCo-lhe ao mesmo tem.
po o que convém ser adquirido, e como a-
proveitar os reeursos existentes na eomuni'
dade; teremos que destruir seus tabús, feti'
ches e erendices que com tâo grande frequên'
cia annlam quaìquer melhoria dos fatoies
econômicos, quaudo esta ocorre em uma pa'
ralela melhoria das condições culturais"

Ê;te
i,mpresso

iornal é camposto e

nas Oficínas Grdf icss

da [lseota Agroté,criica d,e Sarc-

ía Teresa.

Um das mais ricos arna'

n'ì,entos desta Eseota ê a sua

produçerc agrícola, Pecuó'ria e

industrial.
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gNe{ISgRã*qS Di}- B,à3ÁTé ï}Gi.tr
Batata-Doce Crista,lizada

Ïngretliciìl,Lls"' 2 cluilos üe trata-
tas, açúcar (pêso equlvaiente à mas-
sa r.la batata) e I colherinira de bau.
nilha eÌn pó.
' Modo tle X'zizer.. Lravc as bata-

tas e leve ao fogo conr casba para
oozinharem. IJma vcz cozidas, ieti-
re as cascas e passe-as nurna pe_
neira do üaquara. Pese a rnassa o6ti-
da para caicular a quantrdade de
açúcar. Junte nurna caçar<ila a mas-
sa cla batata e o açúcar já pesado.
Leve ao fogo brando e n,exa con.
tìnuamente ató aparccer o fundo cla
caçarola. ,Quaso na Ìrora de r'etirar
.a cacarola do fogo junte a collie-
rinha de baunilira e Ìnexa rnais urn
poueo, deixando o cloco frigir. Re-
t,ire então a caçarola clo fogì e de-
pois de esfriar, faça rolinhc,c ou bo-
linhos dc ma-asâ, passe no açúcar
crisbalizado e leve ao sol pâre secar.

Doce do Batata-Doco
--_-

- Ingredienües: 2 quilos c;le bat,ata
doce, açricar (pêso eqriirzalenta ao tlas
baíatas tloces riopoi* de crrrirÌas, <Ìes_
úasrla{Ìas e prneiradas) c 1/2 colhe.
rinha'da baLrniÌha crn pó ou iíquiila,.

Mod6 de Íazer.. I-.ave as baúatase cozinhe couÍ cas(,â. Depois rÌe co.
zid:rs, descasque-as, passan,lo_u* nr,-
rna grenoii.a fina. pe.qe a urassa ol.rti-
cia para gabei a qnhnfiriade tle açïr-
car poneiraclo. Nurna caçarola gran-
de, ponha a massa da batata" e r:
acúoãr peneirado. Iilisttire bern e ìe-
:: *0 fogo, ruexendo sern par,ar, a_to *parecer o Íunilo tla ïa"ari,ìa.
$nòes cÌo retirar o tÌoce rlo foso. iun_te I /2 eolirerinha rlc ba unitËrl "

Docinhos de Ratata-i,io.:.,,

, Ïngrgo:fl.;ì.-;:1! t^ ,., -, r.l.ç; !,"':lp.'
ta ttoce, cczirla, 112 qt' , \^u úLL ;i,
cânela e eravo.

Moclo de fazer; Passe as bata-
tas pela peneira, Junte o açúcar, a
canela e 0 eravo. Leve ao fogo,
mexendo sempre até oìar o ponto.
Quando aparecer o Íundo da panela,
o doce está pronto. Pingue às colhe"
radas cm taboleiro e leve a<; soI
para secar.

Doce cle Ratata-Doce en: perìaços

trngredientcs: Algumas batatas
doces, açlucar, nóz rnoscada, cravo e
canala enr pá n.

Modo cle íãzer: Cczìnhe as ba-
üatas oouÌ c&sca,. Quando est,ivercrn
guase moies, birc do Íogo, dcscasquc
e cortc enì Íatias gïossÍts, Fcse as
as batatas e, t om o mesll')o pêsr.r
cìe acucar , Í'aça unra caìda rtrla ôon:
ã nói moscaila (unia pitada), o cra-
vo ê bì caneÌa. Ponha os pecìaços
de batata ctroce nessa calda e deixe
t'clnrir,:lr tle cozinhar ern fogo bran-
clo. Depois de couidâ, tire os pedâ-
ços de batata com muito cui<ìado,
para não desnianch&rem, e Fonhâ em
r-tma vasillra funda. Deixe a ca,lda
eÍ.rgrossar mals s Sçspeje por cirna
das br tàtar.


