
A5 BEBIDAS FALSIFICADAS NO BRASIL
FORMARIAM UM RIO MAIOR QUE O
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Apelidos agradáveis e
desagradáveis — O Es-
tôm ago, estrada real
da fortuna ilicita —
Uma ampla brecha nas
defesas contra os faísi-
ficadores — DIRETRl-
ZES inicia uma campa-
nha contra os crimes de
falsificação de gêneros
alimentícios e bebidas,
crimes esses que não só
debilitam a saude pú-
blica, como atentam
contra a economia po-
pular e atravancam o
desenvolvimento indus-
tria! do país. — Repor-
tagem de ARTHUR M.
PORTO.
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s ÃO PAULO orgulha-se de
muitas coisas e com justa
razão. Ali se concentra o

maior parque industrial da
América Latina. Ali se erguem
os maiores arranha-céus do
país. Ali desabrocham bairros
inteiros âo âia para a noite.
Dali saem quase 70% das ren-
das da União. Em São Paulo
nasceu o maior pintor do Bra-
sil, um âos mais notáveis ãa
América. Em São Paulo ecio-
diu o movimento cultural mo-
demo que veiu libertar a litera-
tura e a arte brasileiras âa in-
jluência estrangeira. A esses
titulos mil outros poáeríamos
acrescentar, inclusive o âe que
São Paulo é uma das ciáaâes
mais bem policiadas áo munâo.
Entretanto, ao laáo dos titulos
de "Metrópole áos Arranha-
Céus", "Paraíso do Ouro Ver-
de'\ São Paulo tamhém é cha-
mada a "Canaan âos Falsifica-
dores".

"Canaan dos Falsificadores"?
Por que? Então São Paulo não
é uma ciâaáe de policiamento
modelar? Como se explica essa
contradição? E' quc, leitor, as-
Sim como a miséria floresce ao
lado da riqueza, o crime se ex-
ponde paralelamente à lei. Nâo
existe a pena ãe morte nos Es-
tados Uniâos? Em compensa-
ção ali nasceram os "yangs-

tens'A São Paulo tambem não
conseguiu fugir à fatalidade
dessa lei. E para isso muitas
circunstâncias concorreram, ai-
gumas das quais iremos exami-
nar aqui, pois das nos conâu-
zirão aos motivos quc deram
origem ao desagradável apelido
de "Canaan áos Falsificado»
res".

O ESTÔMAGO —- ESTRADA
REAL DA FORTUNA

ILÍCITA

Quase quatro séculos depois
das suaves peregrinações ao
padre Anchieta pelas praias âe
S. Vicente é que se iniciou a
verdadeira arrancada âo pro-
gresso paulista. Poucos anos
antes âo inicio do século XX
começaram a afluir para São
Paulo milhares e milhares de
imigrantes. Não só levas dc
brasileiros de outros Estados
partiam para a miraculosa Pau-
licéia à procura âe fortuna, co-
mo centenas de milhares de es
trangeiros âe toáas as origens
eram anualmente âespejaãos
no porto áe Santos. A fama da
fertilidade âa terra paulista •¦

da operosidade e sentimento
hospitaleiro de seus filhos, es-

palhou-se pelos quatro cantos
da terra. Assim, pouco depois
do ano de J900, São Paulo já

O fiscal surpreende em fingi

surgia como uma grande me-
trópole, um centro áe popula-
ção densa e cosmopolita, um
grande Eslado agricola que ra-
pid.amente se encaminhava pa-
ra as vias da emancipação in-
dustrial.

Mas — e aí surge a fatalidade
da tei a que aludimos — ao la-
do dos que para aqui vieram
com o sincero desejo de ganhar
honestamente sua vida, vieram
tambem os aventureiros de to-
da espécie, homens para quem
o trabalho honesto é o maior
obstáculo no caminho da for-
tuna.

O rápido progresso de muitos
dos antigos imigrantes contri»
buiu para aguçar ainda mais o
apetite dos bandos de parasitas
qua pululavam em torno de to

ante um comprador no momento e
falsifi

desenvolver-se uma das mais
rendosas indústrias âo crime:
a falsificação âe gêneros ali-
mentidos e proãutos bromalo-
lógicos. O estômago passou a
ser a estraâa real àa fortuna
ilícita. O nosso então incipien-
te parque industrial ainda não
cobria uma vigésima parte das
necessidades da sempre crês-
cente população. A maior par-
te ão que o paulista comia e
bebia vinha de fora. O nosso
aparelhamento policial e fiscal
ainda apresentava todas as fa-
lhas de um organis?no novo. E
assi?n a crônica âa cidade foi
se enchendo âe noticias que re-
velavam ignóbeis atentaâos
contra o povo. Nos porões ex-
cusos dos bairros industriais ai-
voreciam algumas grandes for-
tunas, amealhaâas à custa âa

m que se preparava par carregar
cadas
diz um ditado policial anglo-
saxônico. E isso o verificaram
em breve os falsificadores âe

gêneros alimentícios. A reação
contra os ãefrauâaâores áo let-
te, os "bateáores" áe mantet-
ga, os fabricantes âe azeite pu-
ro ãe oliva, os inãustriais ão
legitimo parmezon,i foi violen-
ta. O clamor público contra o
assalto áe que o povo era viti-
ma, aliás duplamente vítima
na bolsa e no estômago, fez
nascer a Inspetoria ãe Policia-
mento áa Alimentação Pública
de São Paulo, destinada a li-
quiãar com a impunidade que
cercava os ãefrauâaâores. Des-
de então um dia não se passou
sem que um deles fosse preso e
multado, enquanto sua impres-
tavel mercadoria era destruída.
O nosso Código Penal veio ain-

Nestes porões imundos íoram construídas muitas fortunas à custa da ingenuidade e da negli
gência de milhares de paulistas

cas as atividades honestas do ignorância e áa negligência ãc
Estaão. São Paulo tornou-se a
Meca áas mais inescrupulosas
ambições. A ganância, a esper-
teza, a frauáe. a ânsia âe lu-
ero fácil despertaram naqueles
aventureiros o espirito imagi-
nativo, levanâo-os a conceber
meios rápidos para acumular
lucros.

Foi quanâo aqui começou a

uma granâe parte âa população
paulista. Muitas âxis fortunas
daquela época, ãiz a voz do po-
vo, corriam sobre trilhas engra-
xaâos com azeite falso.

UMA AMPLA BRECHA NAS
DEFESAS CONTRA OS FAL-

SIFICADORES

Mas o crime não compema

da. dar maior autoridade e efi-
ciência ao combate contra os
falsificadores de gêneros de pri-
meira necessidade, estabelecen-
do a pena de prisão e processo
para os manipulaâores e comer-
dantes clandestinos.

Mas, julga o leitor que o pá-
nico perturbou por acaso o ra-
ciocínio dos colegas de Albino
Mendes? Estudaram o Código

algumas garrafas de bebidas

e nele descobriram, uma ampla

brecha nas âefesas do estorna-
g0 popular. Essa brecha resi- ¦¦
dia na inexistência de uma lei
que tambem punisse com cadeia
e processo os falsificadores áe
bebidas f Esses" quando sur-
preendidos, eram punidos com \
uma simples multa, seguida pe- I
la destruição ão material em-
pregaão para a confecção âas
bebiãas com que envenenavam
o povo. Eureka! teriam excla-
mado eles, e lançaram-se à in-
tensiva proâução de bebidas
de ioda espécie, impingindo-as
ao consumo público como de Je-
gitima procedência. O fabuloso
lucro que áaí auferiam, per mi- j
tia-lhes pagar as multas e su-
portar tranqüilamente a des- [
truição de suas simples monta-
gens industriais. Mal as auto- y
ridades sanitárias lhes volta-
vam as costas, montavam de
novo as suas tendas, convoca-
vam os seus cúmplices e reco-
meçavam o cômodo e extraor-
dinariamente lucrativo comer-
cio das falsificações de bebidas.

Vinhos, quinados, whiskies.
gins e vermutes "maâe in Bra-
sil", mas apresentados como se
tivessem sido fabricados na Es- j
cóssia, França, Espanha ou ltá-
Ua, inundaram o mercado pau-
lista. Nem nos Estados Unidos,
onâe a Lei Seca contribuiu mais
do que qualquer outra coisa pa-^
ra o florescimento do contra-
bando, c posteriormente âa fal-
sificação ãe bebiãas, nem nos
Estados Uniâos, repetimos, a ói~
tuação era tão grave. Os expor-
tadores europeus que comercia-
vam com o Brasil se alarma- j
ram. Uma das firmas estran-
geiras, mundialmente famosa,
cujo comércio de vinhos com
o nosso país era dos maiores,
sofreu tais prejuizos que deci-
diu montar uma fábrica em São
Paulo, esperando que, com o
barateamento ao máximo âe
seu produto, pudesse livrar-se
da concorrência desleal e pc-
rigosa dos falsificadores. Tal
proviâência, porem, de nada lhe
valeu, pois vinhos rotulados co-
mo os ãe sua fabricação conti-
nuaram a inundar o mercaão e
a sacrificar a saude dos consu-
midores. O fracasso dessa ini-
ciativa desanimou outros expor-
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As garrafas sao abertas pelo

taãõres europeus que planeja-
vam montar aqui suas indús-
irias.

Mast a ganância dos falsifi-
cadores não tinha limites. Sh-
büamenie viram-se à frente de
wn competidor extremamente
perigoso para eles-, a indústria
vinícola nacional. Os falsifica-
dores não hesitaram: passaram
a adulterar e falsificar também
os produtos nacionais. Um dia
as autoridades sanitárias dc São
Paulo, em rumorosa e feliz dili-
gencia, conseguiram localizar e
deter uma enorme derrame cie
vinhos do Rio Grande do Sul,
falsificados com matéria eo-
rante venenosa, espalhados por
todo o Estado. A falta de uma
lei severa, porem, inutilizava
esse esforço louvável dos res-
ponsaveis pela saúde pública
úo paulista. Novas garrafas,
contendo vinho riograndense
falsificado, surgiram nas pra-
telciras dos armazéns e bares
da cidade.

Muitos gêneros de primeira
necessidade não tem entre nós
o consumo apresentado pelo co-
márcio de bebidas. Entretanto,
c lei, por uma inexplicável be-
nignidade, não considerava as
bebidas como gêneros de pri-
meira necessidade. A saúde do

povo vivia ameaçada, o fisco
era prejudicado, a indústria na-
cional sofria a concorrência dos

porões ilegais, a indústria es-
trangeira fugia dos nossos mer-
cados, para onde poderia irans-

plantar as suas próprias má-

quinas, a exemplo do que acon-
teceu com outras industriai
mais felizes. Enquanto isso,.os

falsificadores viviam impune-
mente, amontoavam verdadei-
ros tesouros nas contas cor-
rentes dos bancos, e. até conse-

guiam privilegiada posição na
sociedade. E1 verdade que nela
ingressavam pelas iiortas do

fundo, mas para um falsifica-
dor qualquer porta serve.

E assim São Paulo viveu
muüos anos, com a sua econo-
mia e saúde debilitadas pelas
quadrilhas de falsificadores que
nela se formaram. As ywssas
autoridades sanitárias, porem,
não desanimavam. Pouco «

próprio proprietário da fábrica de
aguardam a decisão da análise
¦pouco, mas com uma energia
inflexível, a sua ação morali-
zadora foi se fazendo sentir. E
hoje, os defraudaãores e falsi-
ficadores de gêneros de primei-
ra necessidade constituem
um reduzido grupo, constante-
mente acossado pelas autorida-
ács sanitárias, que contra eles
dispõe üe uma lei forte e pe-
sada.

Os manipuladores de bebidos
falsificadas, entretanto, ainda
manleem em seu poder alguns
redutos extremamente perigo-
sos. Apesar da dedicação e co-
rogem dos responsáveis pela
fiscalização sanitária, a falta ae
legislação penal os impede de
uma ação decisiva e arrazadora
contra aquele persistente ini-
migo da saúde do povo.

Muito já se fez, mas muito
ainda há a fazer. Os brios de
uma cidade como São Paulo,
uma das principais capitais do
mundo, não podem e não de-
vem ficar à mercê de aventu-
reiros inescrupulosos, para quem
a única pátria é o dinheiro
pouco se lhes dando que a sua
conquista arruine a saúde e a
economia de milhões de pessoas.
A imprensa, que tanto já con-
tribuiu para a alimentação des-
se cancro social e econômico,
sempre representou dignamen-
te o seu papel de guardiã dos
interesses do povo. Os fatos
narrados nesta pequena repor-
tagem indicam, porem, que ain-
da falta muito para se atingir
o fim da estrada. E D1RETRI-
ZES se orgulha, ãe nela ingres-
sar hoje, iniciando a publica-
ção de uma série de reporta-
gens sobre o problema da falsi-
ficação de gêneros alimentícios,
especialmente bebidas, em São
Paulo. Mostrando como se vem
processando a guerra contra, os

falsificadores, expondo ao pú-
blico alguns dos expoentes des-
sa vergonhosa indústria, suge-
rindo medidas que possam
eventualmente contribuir paia
o esmagamento dos focos da

falsificação, entrevistando per-
sonalidades responsáveis pela
luta contra eles desencadeada,
agitando, em suma, tão grave e
atual problema, que mais amta-

çador ai7ida se torna devido os

bebidas falsificadas. Ao fundo os�compradores, surpreendidos,
«uc irá ser feita

circunstá7icias criadas pela�sua divida para com o povo

guerra, DIRETRIZES espera pa-�brasileiro, dívida que muito «

par assim mais uma parte da�honro e estimula.

Uma diis únicas penalidades impostas aos falsificadores: destrui-
cão dc seu material de fabricarão

UM FRANCÊS QUE NÃO
SEJA DA BARRA FUNDA

O freguês senta-se á mesa de
um restaurante do Rio, e, não
raro, ouvimo-lo exclamar:
� Traga-me um bom vinho

francês, mas que seja legítimo,
ouviu?

Que seja legítimo? Não pare-
ce exquisita essa premissa? De
quem desconfia o freguês? Do
gareon, do dono do restaurante
ou do fabricante? Por que acres-
centa ele, geralmente, uma irô-
nica condicional:

— Quero um bom vinho ita-
liano, mas quc não seja do Be-
lemzinho.. .

A prova do bom fundamento
da desconfiança do freguês re-
side no próprio fato de só ex-
cepcionalmente um garçon exal-
tar-se com essa desconfiança.
Ele parece aceitá-la como um
fato natural, uma desconfian-
ça da qual ele mesmo participa.
Muitas vezes encontramos gar-
çons que não se atrevem a dis-
cutir com um freguês, esperan-
do que a experiência deste con-
firme ou não a legitimidade da
procedência do líquido por ele
solicitado.

Estamos certos, leitor, que
assim como noventa por cento
da humanidade, você também
aprecia um bom vinho, um sua-
ve licor ou uma saborosa cer-
veja. Mas, quantas vezes a mes-
ma dúvida não vem perturbar o
seu prazer, impedindo-o de usu-
fruir completamente uma sa-
íislação que só Noé experimen-
tou rot alm ente em um mundo
em que ainda não havia falsifi-
cadores? E, para encerrar esta

ligeira digressão biblico-gasfro-
nômica, terá você, leitor, o di-
reito de desconfiar das bebidas
que lhe servem? Sim, respon-
der-lhe-emos nós, esse direito
não só lhe cabe, como é justo e
lógico.

Anos c anos de intensa falsi-
ficação de bebidas e numerosos
gêneros alimentícios, contribui-
ram para criar no consumidor
brasileiro um espirito dc perma-
nente suspeita. DIRETRIZES,
nesta série de reportagens, que
agora inicia, procurará apresen-
tar o problema da falsificação
de bebidas em S* Paulo, sem dú-
vida o maior reduto desse» co-
mercio clandestino. Hoje publi-
caiemos o passado e o presente
da luta travada entre o crime e
a lei, isto é, entre os falsifica-
dores e as autoridades sani tá-
rias. Nesta reportagem os nos-
sos leitores encontrarão os mo-
tivos do direito que lhes cabe
de desconfiar das bebibdas que
consomem. Esperamos, por isso
mesmo, que, concordem com a
solução final por nós apresen-
tada. solução essa que nao é su-
gerida somente por nós, mas por
alguns dos principais responsa-
veis pela saúde pública do pais.

A PRIMEIRA INVESTIDA
ORGANIZADA CONTRA

OS FALSIFICADORES

São Paulo assistiu no primei-
ro quarto do século atoai um
i ecrudescimento constante dos
alentadas contra a sua saúde e
a sua economia. Falsiiicadores
e riefraudadores de gèn-rros ali-
mentícios e bebidas, tal como
os "foootleegars" uorteamerica-

Um grito de alarme con-
tra os falsificadores de

generos alimentícios e
bebidas — A primeira
investida organizada —
Os bebes não definha-
rão mais — Comam
peixe e carne sem sus-
fo — Mas os falsifica-
dores de bebidas conti-
nuam ogindo — Vinhos
do Porto, Kumei, Co-
nhoques, V e r m u -

tes, Champanhes e até
vinhos nacionais satin-
do de fábricas clandes-
tinas espalhadas por
toda a capilal — Abei-
ta ainda a porta para o
crime.

nos lutavam e venciam muitas
vezes as autoridades sanitárias
du Estado, empenhadas em de-
fceJar o mai. que se expandia
assustadoramente. E n q u anto
miinôes de ' 

paulistas em suas
fazendas de café, suas p.anta-
ções de algodão, seus campos de
arroz, suas fabricas de tecidos,
suas usinas de açúcar, seus la-
boratórios de química, cons-
truiam uma base para a gran-
desa e progresso do seu E tado
e do seu pais, uma pequena le-
giáo de aventureiros constituiu -
tio a escoria das correntes imi-
gratrias que para aqui se diri-
giram, estudava todos os meios
para a conquista da fortuna ra-
pida, para a acumulação verti-
ginosa cie lucros ilícitos, mas ía-
bul'.ses

Esta situação acabou por un-
por ao governo estadual a ne-
ccssidade ria criação de um cr-
gani-ino especia* qu..: sc meum-
cissi da iiscalizív; »' oa alimen-
tacão pública — o setor mais
infestado pela praga cios falsi-
ficadores — vigiando sanitária-
mente a produção, industrial!-
zação, o comercio e o consumo
das substâncias alimentícias e
das bebidas, com a fiscalização
das instalações e funcionamen-
to dos estabelecimentos inaus-
triais e comerciais, assim como,
do estado de saúde dos seus
manipuladores. Em 1925 nasceu
o Serviço de Policiamento da
Alimentação Pública cio Estado
de S. Paulo, com a incumbência
de levar a bom termo essa mis-
são.

Até então o Laboratório de
Analises do Estado, criado em
1892, incumbia-se da fiscaliza-
ção cios gêneros alimentícios.
Alem das análises fazia as bus-
cas para a inspeção dos alimen-
tos, bem como procedia a inu-
tilização dos deteriorados ou
condenados. Mas S. Paulo crês-
cia, e por isso os próprios inspe-
tores sanitários passaram a fa-
zer aquela fiscalização, cumula-
tivamente com as demais ser-
viços de higiene, isto é. com o
policiamento dos domicílios, os
serviços de vigilância médica
contra as moléstias transmissi-
veis, os de imunização contra a
varíola e outros.

Evidentemente um acúmulo
de tantas obrigações impedia
que os abnegados inspetores sa-
mtários pudessem enfrentar
vantajosamente os bem muni-
ciados e sagazes bandos de lal-
sificadores. Esses engordavam
dia a dia, enquanto os fiscais
emagreciam sob o fardo de tan-
ta responsabilidade.

Com a organização, porem.
do Inspetoria de Policiamento
da Alimentação Pública teria
início uma nova fase de fisca.i-
zação. De 1925 em diante os de-
fraudadores teriam que enfren-
tor um serviço permanente e
sisfemáticü de vigilância dos
alimentos e das bebidas expôs-
tas à venda ou entregues ao
consumo. Casas de varejo e ata-
cado, fábricas de massas ali-
mentidas, de doces, cie conser-
vas de origem animal e vegetal.
de óleos e substâncias gorduro-
sas, assim como fábricas de cer-
vejas, refrigerantes, bebidas al-
coólicas, licores, vinhos, etc.
passaram a ser visitados cons-
tantemente pelos membros da

tl^M-tUuua, uu 1«J ih^S-l.
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(Continuação da pg. anterior»

Policia de Alimentação Públi-
ca. As feiras, os mercados, os
vendedores ambulantes tam-
bem não escaparam ás bati-
das enérgicas e freqüentes da-
¦queles fiscais. Ao lado destes,
uma legião de .médicos, in-
cumbidòs do policiamento,
procedia à inspeção dos gene-
ros entregues ao consumo pú-
blico, colhendo amostras para .
análise do.s suspeitos de alte-
ração ou adulteração. Dos la-
boratórios saiam depois as
sentenças. Em caso de eou-
denação, o Serviço dc Policia-
monto da Alimentação Públi-
ca procedia à apreensão e inu-
t-lização dos gêneros condena-
dos.

OS BüiSÉS NÃO DEF!-
NHÂR'Â'0 MAIS

Desde n mai.s modesto fa-
bricante de macarrão ao mais
poddroso fabricante de bebi-
das. todos os comerciantes e
industriais honestos exulta-
rom com a'criação do Serviço
de Policiamento. Assim, não¦só teriam oportunidade de pro-
var constantemente a boa
quo lidade dc .seus produtos,
como poderiam esperar que se
vissem livres de uma vez dos
seus concorrentes clandesti-
nos.

Um do.s primeiros setores a
sentir os efeitos da nova or-
ganizacão fiscalizadora, foi o
mercado do leite. Este é um
alimento sujeito ã fiscalização
diáiia, pois são enormes os pe-
riços que podem advir da in-
clusão de impurezas ou subs-
tâneias estranhas ao seu con-
tendo. Não havia ainda a
obrigação da pasteurização do
lei^e. sendo este produto en-
tregue ao consumo público,
parle crú, fornecido pelo.s va-
queiros da capital, e parte pas-
teúrizado, procedente das usl-
nas do interior do Estado.

Mas, apesar , da nova fisca-
ligação, as mães paulistas con-
tinuavam a queixar-se. seus
bebes definhavam, seu filhos
enauliam com certa repu-
jrnância o leite que lhes era
fornecido. Mai.s tarde veio a
se descobrir a origem da má
qualidade do leite ingerido pe-
los paulistas. Verificou-se nue
dentre os debanhos existentes
nos cstábulos dos arredores da
capital, num total de 10.000
cabeças, havia um coeficiente
de infecção de 4.000 bovinos
ou sejam, cerca de 40 por cen-
to. reagentes à tuberculina.
Não era atoa que os fiscais
sanitários clamavam contra o
alto coeficiente em germes do
leite crú distribuído em São
Paulo. E esse coeficiente am-
da mais crescia devido ao
acóndicionamento do leite ser
íeifco pelos próprios vaqueiros.
etn seus estábulos, »sem os me-
nnfes cuidados de higiene. Por
outro lado, a percentagem de
fraude pela adição d.e água ao
leite era muito elevada, embo-
ra a fiscalização aumentasse
sempre a sua vigilância.

Só treze anos depois, em
fins de 1938. foi o problema
enfrentado corajosamente, é
vencido, o governo paulista,
atendendo às solicitações do
Departamento de Saude. ins-
tüuiu. nor ato legislativo, a
pasteurização compulsória do
leite entregue ao consumo pú-
blico. Depois disso o leite me-
Ihorou consideravelmente, bai-
xando amplamente o seu con-
teudo microbiano, conforme o
provam os exames bacterioló-
gicos semanalmente procedi-
dos pelo Instituo Adolpho
Luiz. do Departamento de
Saude Pública.

Registrou-se assim a primei-
.ra grande vitória obtida pela.
Saude Pública. As mães de »São
Paulo já nao teem tanto que
temer neio desenvolvimento
físico de seus filhos, embora
ainda haja medidas a tomar.

COMAM PEIXE E CARNE
SEM SUSTO

Nos matadouros, o veteri-
nário procede à inspeção pré-
via das rezes que vão ser aba-
tidas. Mas isso não basta.
pensaram os responsáveis pela
saude pública. Assim a carne
passou a ser fiscalizada, dia-

namente, no.s próprios açou-
gues* Evitaram assim os mé-
dicos distritais que fossem en-
tregues ao consumo público
carnes em estado incipiente
de alteração. Nada de vender
carnes sobradas,, do dia ante-
rior, foi a ordem, ordem essa
que se dirigiu tambem ^ aos
açougues existentes no próprio
Mercado Municipal.

Mas, muito mais difícil que
a fiscalização das carnes, é a
do peixe. São grandes as diíi-
cuídades de conservação do
produto pelo frio, enquanto as
viaturas, embora aparente-
mente isotérmicas, não satis-
fazem os requisitos de ordem
sanitária para garantir a sua
integridade. E ainda há o sol,
cujos raios deterioriam fácil-
mer;te o pescado, procedente
de Santos ou do Rio de Jariei-
ro, e exposto »ã venda nas fei-
ras. Para que o pescado per-
máneça fresco, é indispensável
que seja mantido em baixa
temperatura, o que não é pos-
sível com simples viaturas iso-
térmicas, como as que ainda
hoie são usadas

O Serviço de Policiamento-
da Alimentação Pública estu-
dou cuidadosamente o caso.
Não desejava prejudicar nin-• guein. A única .solução encon-
i.i ada foi a de condenar a von-
da de pescado nas feiras. Mas.
não basta destruir, e preciso
ciar. Por isso a Polícia de
Alimentação propôs á Prefeí-
lura da Capital que se aboiis-
se esse comércio iucremen-
tandó-se a instalação de pei-
xarias nos diversos bairros
paulistanos, onde o peixe,
mantido nas câmaras fri^orí-
ficas, oferecerá as condições
necessárift.s c indispensáveis à
sua perfeita conservação.

No dia em que essas-peixa-
rias forem disseminadas por
todo.s o.s bairros, como é de se
prever para breve, poderemos
exclamar:

— Comam neixe e carne,
sem susto, paulistas.

Essa sp rá a terceira gramle
vitoria do Serviço de Policia-
mento da Alimentação Públi-
ca. pois a segunda foi obtida
nas feiras-livres, que depois
de 1033 passaram a ser luga-
res limpos e areiados, com o.s
feíranfcès higíenicamenfce ves-
tidos e com sens armários cer-
cados por vitrines adequadas,
que protegem os gêneros ali-
mentidos d? poeira e dos mos-
cas, os dois maiores intmSsos
da boa conservação dos lati-
cimos, doces, conservas 5. car-
nes preparadas quc são ven-
didos nas outrora anárquicas
feiras-livres.

JOHN HA?G HM SANTO
AMA RO E VINHOS DO

PORTO NA BARRA
FUNDA

Os fiscais sanitários não he-
aitaram um minuto. Dei:?*»-
ram o seu carro ao lado do
atual Campo de Congonhas.
situado á margem; da An1 o
Estrada de Santo Amaro, e di-
rigiram-se resolutamente oara
o que parecia ser uma fábrica
de bebidas. Nela ingressaram
e foram denarar. atônitos, com
uma perfeita fábrica cland-ss-
tina de whisky e outras bebi-
das alcoólicas. Sobre ns pra-
teleiras da. fábrica acumula.-
vam-se dúzias de legitimas
pcarrafás d< wmfri", ^hn
Haig". oli mesmo fabricadas.

— Quantos e quantos cava-
lheiros não terão pago nor es-
sa droga falsa o rossmo nre-ro
oue pagam neio legítimo whís-
k.y escossês ? teria perguntado
de al par si um dos fiscais.

Diligências como esva e^-
ehem o.s arquivo--» da Poh-cia
de Alimentarão Páblioa, V%-
mos enumerer ale um as eom o
intuito de exemnlifiear r*neo.?,s
a gü-en+esca luta travada en-
tre os seus membro»5, c os corn-
ponentes do verdadeiro pa-
raiso de falsificadores que se
localiza em São Paulo.

Em 192'5. iim ano depois de
criada a Polícia de Alimenta-
cão, foi fechada no bairro do
Inira.naa unia grande fábrica
d.e Vinho do Porto. A.'i sc con.-
feccionava o produto com to-
d'í«s as características do vi-
nho genuíno. Os fiscais apre-
enderam todo o materi"*! des-
tinado a falsificação. Carre-

D USTKIZE S

gáram tambem comsigo mil
c a i x a s contendo garrafas
cheias cie falso "PorLo da Re-
serva", rie Ferreira Netto e
Companhia, de Vila Nova de
Gaia", Portugal. Ma.s o dono
desta fábrica não fazia mui-
ta questão de nacionalidades.
Assim o.s fiscais foram encon-
trar aií uma grande quantida-
de de vermute, manipulado
sob o nome de "Juliano", de
Torino; Itália, assim como
uma champanhe "'Pervillcr",
uma marca fantástica que
nunca existiu na França.

Ano não se passava sem que
dezenas de apreensões e des-
truição de material fossem
afetúadas pelos fiscais sani-
tários. Ma.s, os falsificadores
respondiam a cada golpe com
um novo contra-golpe. A Po-
licia de Alimentação fechava-
lhes uma fábrica aqui, abriam
outra acolá. Tornou-se famo-

21/5/1942

na rua Joaquim Murtinho, es-
tava um outro colega do fa-
bricante de Kumel. Este Ia-
bricava conhaques, usando al-
col e corantes em vez de vi-
nho. Ele sabia que a lei man-
da que o conhaque seja um
distilado de vinho, isto é, mais
tío que vinho concentrado.
Mas ete tambem sabia que o
apressado ingeridor do cálice
de conhaque não conhecia a
lei.

Acreditamos que todo o es-
paeo que dispomos na revista
nãò será suficiente para o ar-
rolamento de todas as apre-
ensões e destruicões efetuadas
pela Polícia da Alimentação.
E isto desde 1926 até o mo-
mento atual. Em 1937 foi fe-
chada uma fábrica de vinho
do Porto "Adriano Ramos Pin-
to", na rua Conselheiro Ne-
bias, onde foi apreendido nao
.só o produto como as matrizes
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A etiqueta é verdadeira, uvas o vinho é falso

so o car-io de uma célebre fir-
ma. estabelecida á rua Conse-
lheiro Cotoírine. .Ali se fabri-
cava "bitter". cacau, vermute,
quinado, conhaque. A sua
fwuezia era enojme, tanto
no Rio como em São Pau.lo.
Um dia. a. Polícia de Alimen-
tacão a localizou é fechou.
TJm a?1 o depois, essa mesma
falsa distilaria, aoa receu .sob
outro nome, em outra parte
de São Paulo. Continuou em-
pregando os mesmos nroce»s»sos
de sempre: u»so <i^ corantes e
anilinas nos produtos, venda
do produto sem .selo. etc. Pois
bem, f;>i novamente fechada
para reaparecer rm-ses den^ls
.sob outro nome 1 Hoje essa fá-
brica funciona iá sob outro
nome e continua inundando o
mereo.do com cacau anibnado.

Ainda recenteemnte ali e«-
tiveram, na fivma Salazar &
Rama. os fiscai.s do Im.ocsh.) de
Consumo e da. Alimentação
p-*'*!ivira, estes tendo à frente

. o ilustre médico, dr. Ernáni
Max. e lá procederam a ru-
morosa diligência, cuios orin-
cipais ' asneetos focalizamos
nesta reportagem.

Entre outros comoradores.
lá estavam adqui:indo produ-
tos falsificados, par uso pró-
prio ou para revender a ter-
ceiros, os srs. Felisberto de
Castro Moreira.. J:\cob Schurr,
Rodolfo Fest Filho. Pedro Meiz
e José Feluccio todos logo de-
tidos e chamados '^ clenor pe-
las autoridade»s ss.nitá.rias e
fiscais presentes.

O preço pelo qual adquiriam
o produto ? 23-300 o litro, coni
23 % de abatimento para
comnras acima de 50 litros !
Eis oor quanto lhes vendia a
Distilaria Vitória, o "bitter". o
cacau, o vermute, o quinado e
até o conhaque de sua fabri-
cação ! Emtanto isso. um
bom produto, sem anilinas,
corantes ou drogas preiuidi-
(•.'".Z/a ã f-3vr}.-a. e ni^vo de ta-
bricação nacional, não node
ser vendido por menos de 8$,
a !6<5 o lüro.

E o Kumel, o finíssimo li-
cor ? importar do estraugoi-
ro ? Unar o bom n.roduto na-
cional ? Para aue ? E um oia
foram encontrar em olaria rua,
Ministro Godói uma fábrica
clandestina do Kumel, cora
amear cistaüTiaclo e colocado
dentro de garrafa.-; rotuladas
com a "'•arca do legítimo pro-
duto ! Mas, não muito longe,

para a impressão de rótulos,
envoltórios, caosulas e demais
materiais utilizados na falsi-
f*>*^ão. üma compita fábri-
calito-tipografia. Aliás, um
ca.so mais ou menos idêntico
a esse, pa»ssou-se na rua dos
Sorocabanos. Numa fábrica
de bebidas "perfeitamente le-
galizada" foi encontrada uma
.série de clichês, com os se-
Kuintes dizeres: "A G " —
Bisquit-Dubouché e Cia —
Jarmac — Um emblema do vi-
nho do Porto Adriano Ramos
Pinto Caosulas próon-.-is ^>a-
ra o fechamento de garrafas,
ehaoas com o.s dizeres — "Sao
Faulo-Via Santos", destinadas
à marcação de caixas, o outros,
ajam de rótnlos de "Cinsano",
"Fernet Branca". "Salaman-
eive", "Cognac fiT1- champa-
gne, L» Godim". "D'Artagnan
Cognac" e uma infinidade de
outros. Como vemos estava
bem munida es.sa fábrica "le-
galM_

Mas o caso mais .sensacional
é. sem dúvida, o que se refere
aos trabalhos efetuados nela
policia sanitária d.e S. Paulo,
em co'aboração com a.s auto-
ridades do Rio Grande do Sul,
locahzando um centro de
adulteração de vinhos gau-
c;io»s. Aourou-se, então, aue
toda a bem maquinada tra-
ma era executada num arma-
•zem da praça A-^vedo Jun.íor,
em Santos, onde o nrodu-^o,
vir-a,em., era adulterado com
matérias corantes,-preindiciais
à saude. Tratayá-se d"w uma
quadrilha de nerfeito.s "Topa-
zes Mirins" no Brasil.

A PORTA ABERTA PARA O
C5NME

Ma.s. con.çolff-se, leitor as-
sustado, se Iodos es^es casos
provam a incrível audácia dos
fa-sificantes de bebidas, pro-
vam tambem a formidável
luta ave contra elcs sustenta.mi
os inspetores sanitários, a.uxi-
liados muitas vezes pelos Ins-
petor„a,s de cousuit-o. que aaem
no terreno r'* fraaide fr^ca1 em
nue o--* falsificadores são usei-
ros e vezeiros,

Em poucos na!avras podere-
mos descrever as benéficas
conseqüências advindas da in-
cansavel atuação desse grupo
de dedicados sei vidores do
púb-ico brasileiro. E'n 193»S o
Serviço de Policiamento tíe

Alimentação pública foi re-
organizado e seu pessoal au-
mentado. E.s.se acréscimo de
auxiliares contribuiu para
uma imediata melhoria no sa-
neamento da indústria de be-
bidas em geral, particular-
mente as alcoólicas, graças ao
policiamento ststemático das
fábricas existentes no munici-
pio da Capital. Os últimos da-
dos que colhemos sobre a
fraude e falsificação desse gê-
nero de bebidas, isto é, dos vi-
nhos compostos e licores
amargos, acentuam que, de 90
por cento como era antiga-
mente, baixou hoje para 10 oor
cento. O Posto Bromatológi-
cos, que o Serviço de Policia-
mente de Alimentação Públi-
ca mantém em Santos, não
deixa passar por ali nenhum
vinho, .seja nacional ou estran-
geiro, sem examiná-lo conve-
nientemente. Os vinhos pau-
listas, procedentes de .Tunrhal
e São Roque, só são entregues
ao consumo, depois de devida-
mente inspecionados pelos
Postos Biomatológicos locais.
Por outro lado o Serviço de
Policiamento colhe semanal-
mente amostras nas fábricas
da capital, entrega-as à ana-
lise bromatológica, evitando
assim a possibilidade de se-
rem fraudados aqueles pro-
dutos.

Mas, como já vimos na ln-
trodução de.sta reportagem,
todo esse enorme esforço sani-
tário vive sob a constante
ameaça da porta aberta que
resta aos falsificadores de be-
bidas. Enquanto os defrauda-
dores de gêneros alimentícios
— como ja se viu em dezenaí*
de casos — sofrem pesadas
multas e processo penal, os
falsificadores de bebidas náo
ficam expostos a nada dts.so.
A jurisprudência de nossos tri-
bunais não os torna incidentes
em penalidade de ordem cri-
minai, devendo os infratores
serem punidos de acordo cora
os suaves regulamentos sani-
tários. Por isso, muitas de-
núncias encaminhadas pelo
Policiamento de Alimentação
às autoridades policiais nara
respectivo inquérito, decaíram
em juizo, dado o critério alu-
dido.

Não lhe parece absurda, lei-
tor, e,ssa excepção ? Não acha,
como nós, que se deveria, ur-
gentemente, não só aparelhar
ainda melhor as no.ssas auto-
ridades sanitárias, como mu-
ni-las no setor das bebidas
com as mesmas prerrogativas
penais de que goza o combate
aos falsificadores e defrauda-
dores dos gêneros alimenta-
cios ? Sem essa indispensável
medida o crime continuará
campeando. Simples multas e
destruições nunca poderão
destruir uma nefasta indú.s-
tria que aufere lucros capazess
de comnensar quaisquer ore-
juízos. A cadeia é o único lu-
gar para onde devem ser enca-
mlnhados tais falsificadores.

Estamos certos, leitor, nue
está de acordo comnosco, as-
sim como estamos certos que
partilha de nossa admiração
pelos excepcionais »serviços
que vem prestando ao nosso
povo o Serviço de Policiamen-
to da Alimentação Púbica.

Mas, achamos que ainda há
muito a fazer. E' nesse senti-
do., que DIRETRIZES lançou-
se a esta série de reportagens,
orientadas pelo nosso progra-
ma de colaboração com o po-
der público, na solução dos
problemas que mais de perto
disem resneito aos interesses
do povo. São Paulo deve dei-
xar de ser a "Canaan dos Fal-
sificadores" e para isso deve-
mos contribuir com todos os
elementos ao nosso dispor,
desenvolvendo esta ca.m-\a-
nha, para cuja maior euciên-
cia acabamos de entrevistar o
dr. Tuoy Caldas, diretor da
Recebedoria Federal em São
Paulo. Em nossa próxima eçli-
cão, os nue nos lêem, terão
oportunidade cie conhecer as
onortun.as declarações do dr.
Tuny naldas e cio dr. israe!
Brandão, um de seu^ mais di-
gnos auxUiarcs. Ouviremos,
ainda, a respeito, o oróorio sr.
SaFes Gomes, levando a seguir
o nosso inquérito até ás ma.i»s
altas emVirj.àades cio Estado s
da República.
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