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Expointer 2006: Caprisul e associados
montam comissão para pressionar o Parque
de Exposições Assis Brasil
A

U

ma
comissão,
formada por diretores
da Caprisul e produtores
de caprinos de leite e corte,
esteve reunida com a diretoria do
parque, sendo recebida por Udo
Tejche, assessor do Diretor do
Parque de Exposições Assis
Brasil.
Neste encontro foi entregue
uma retrospectiva dos últimos
10 anos, em que mostra a
evolução da caprinocultura no
Rio Grande do Sul, desde a
melhoria genética, com
importações de matrizes, reprodutores, embriões e sêmen de
grande qualidade, vindos de plantéis
de classe mundial da África do Sul,
Canadá e França.
Também foi apresentada a
evolução da cadeia produtiva, com
a criação de laticínios e
desenvolvimento de frigoríficos e a
comercialização dos produtos em
grandes supermercados e em vários
estados do território nacional.
A Caprisul foi ao parque solicitar
sua participação e colaboração em
idealizar uma proposta paliativa, de
curto prazo, para atender a
demanda dos criadores e assim
possibilitar a participação de todos
na Expointer 2006. Ta m b é m
apresentou projetos d e l o n g o
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Não deixe de ler a
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Veja o Curso de Formação de Inspetores
de Registro Genealógico, ministrado
pela Drª. Verônica
Schmidt.
Página 02
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Presidente da Caprisul, associados e
assessor do Parque

prazo, conforme plano estratégico
para o parque.
Na feira passada, devido à falta de
espaço foram cortadas a apresentação
de algumas raças caprinas e limitado o
número de animais por produtor.
Na reunião ficou determinado que
a Caprisul irá estudar e propor uma
alternativa para Expointer 2006, a fim
de atender a participação de todas as
raças caprinas e a racionalização da
área, permitindo a inclusão prevista de
250 animais, incluindo assim maior
quantidade para leilões na feira.
Texto enviado pelo associado Francisco
Bitencourt, da Cabanha Capricórnio, que
esteve presente na reunião.

Aprecie a receita de
Bife à Parmegiana de
Carne de Cabrito.
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Fique sabendo tudo
sobre a Fenasul, na
sessão d e Eventos.
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Confira o texto enviado pela Cabanha Montes Altos sobre a
FEINCO 2006 e o relato de Francisco Bitencourt, na sessão
Nossa História.
Página 04
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Grandes Resultados na FEINCO
Prezados Associados,

É

com imensa alegria que
quero parabenizar a
Cabanha Montes Altos pelos resultados conquistados na
FEINCO 2006. A Caprisul fica feliz cada vez que vê o sucesso
dos seus associados e da
caprinocultura gaúcha em geral.
A nossa categoria tem crescido muito e feito avanços em
genética impressionantes. A
Cabanha Montes Altos está demonstrando isso. Ganhou muitos prêmios na Expointer 2005.
E agora foi até São Paulo e conseguiu este excelente resultado.
Todos da Caprisul e eu, como
presidente, quero parabenizar a
Cabanha Montes Altos pelos
prêmios que vem alcançando.
Quero também falar sobre a
pressão que estamos fazendo
no Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio, para que tenhamos uma Expointer melhor,
este ano. Como pode ser lido na
matéria de capa, estamos com
uma comissão para batalhar a
construção, do tão prometido,
galpão novo para os caprinos,
com muito mais espaço.
A demanda de animais na
Expointer tem aumentado a
cada ano. No ano passado tivemos muitos problemas com a
falta de espaço, para uma quantidade significante de caprinos.
Estamos tentando a liberação de
verba para a construção do nosso
galpão, mesmo sabendo que teremos que enfrentar dificuldades,
como a falta de dinheiro do governo
do Estado. Mas a Caprisul acredita
que se continuarmos unidos, conseguiremos que, pelo menos, nos
disponibilizem acomodações decentes e mais organização para
este ano.

Antônio Carlos da Costa
Presidente da Caprisul

FIQUE DE OLHO
Curso para Formação de Inspetores de
Registro Genealógico
O Curso para Formação de Inspetores de Registro Genealógico
vai acontecer de 05 a 07 de maio de 2006. Os interessados em
participar deverão pagar, direto no Bradesco, ou enviar cheque nominal
à Caprisul, a taxa de R$ 150,00, valor este válido para inscrições feitas
até 24 de abril. De 25 de abril até as inscrições realizadas no local, a
taxa passa para R$ 180,00. Os interessados em assistir apenas a
parte teórica paga antecipado R$ 100,00 e após a data R$ 130,00.
O cuso será ministrado pela Instrutora Drª. Verônica Schmidt e terá carga
horária de 30 horas. Abaixo seguem todos os dados sobre a programação:
PROGRAMA
Dia 05/05/2006 (sexta-feira)
Local: Farsul Casa Rural. Av. Borges de Medeiros, n°541, 5° andar.
Porto Alegre/RS
Horário: das 9:00 às 12:00 h; das 13:30 às 18:00 h e das 19:00 às 21:30 hora.
– Caprisul: Histórico e atribuições; ABCC e sub-filiadas.
– Serviço de Registro Genealógico: regulamento (finalidade,
superintendência, procedimentos, formulários impressos/
comunicações – CDN, CDC, CDD, prazos), emissão de certificados
RGN e RGD, nacionalização de animais importados.
– Identificação: da Propriedade, dos animais do plantel.
– Exterior de caprinos, nomenclatura zootécnica.
– Conformação, aparência geral (cabeça, caracterização racial, paleta
e linha superior, caracterização leiteira e de corte, capacidade corporal,
membros e pés, sistema mamário, tetos e ligamentos).
Dia 06/05/2006 (sábado)
Local: Faculdade de Veterinária da UFRGS. Av. Bento Gonçalves, n°
9090. Porto Alegre/RS.
Horário: das 8:30 às 12:30 h; das 14:00 às 18:00 h e das 19:00 às 21:00 horas.
– Raças caprinas: raças nacionais e exóticas, padrão das raças aceitas
no Brasil, defeitos desclassificatórios, categorias raciais.
– O ato da inspeção, uso da resenha de campo, classificação pelo
exterior, sistema de pontos.
– Julgamento e exame comparativo.
– Aspectos sanitários.
Dia 07/05/2006 (domingo)
Local: Propriedades dos Srs. Antonio Carlos Ponciano e Paulo Garcia.
Viamão/RS
Horário: das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 19:00 horas.
– Treinamento da inspeção para fins de registro genealógico;
– Avaliação final.

EXPEDIENTE
Antônio Carlos da Costa (9629- 5957)
Presidente
Victor Beier (3342-3383)
Primeiro Vice-Presidente
Leandro Lopes Bauer
Segundo Vice-presidente
Antônio Carlos Ponciano
Primeiro Secretário
Luiz Carlos Heck
Segundo Secretário
Airton Forbrig
Primeiro Tesoureiro
Mário Germani
Segundo Tesoureiro

Marlise Germer
Superintendente do Serviço Genealógico
Jaqueline Alexius Vecchi
Diretora Técnica
Elisângela Lopes
Jornalista Responsável - MTB 9530
Tiragem/Periodicidade:
500 exemplares/Bimestral
Entre em contato com a CAPRISUL
Porto Alegre:
Av. Borges de Medeiros, 541-5° andar Segundas-feiras - Fones: (51) 3211-0820
E-mail: caprisul.rs@terra.com.br
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Eventos
II FENASUL - Feira Nacional de
Agronegócios do Sul
Início: 26/04/2006
Término: 01/05/2006
Categoria: Agronegócio
Tipo: Feira e Exposição
A FENASUL, evento máster que reúne Bovinos de
Leite, Bovinos de Corte, Bovinos Mistos, Ovinos,
Suínos, Eqüinos, Caprinos, Aves, Coelhos,
Chinchilas, Cães, Gatos e Animais Exóticos, além
de exposição de produtos e serviços na área
Agropecuária.
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil
Cidade: ESTEIO/RS
Telefone:(51) 3336-2533
Maiores informações: adm.gadolando@terra.com.br

Montes Altos ganha doze
trófeus da raça Boer na
FEINCO 2006
Com sua primeira participação na FEINCO, a
Cabanha Montes Altos conquistou fato inédito ao ter
seus animais classificados em todas as primeiras
posições que disputam os títulos de Grande Campeão
da raça Boer e Reservado Grande Campeão da raça
Boer. Desta forma, a Cabanha assegurou estes títulos
por antecipação.
Este conjunto de premiações é resultado de um
programa de investimento sistemático nas melhores
genéticas da raça Boer iniciado em 2002, através do
estabelecimento de um rebanho próprio de animais
na África do Sul, para a produção de embriões de
altíssima qualidade, que são trazidos ao Brasil para
servirem como melhoradores do rebanho de mais de
200 matrizes PO, mantido pela Cabanha Montes Altos,
no Rio Grande do Sul.
Com um regulamente que permite a inscrição de
somente 12 animais para competirem dentro de uma raça,
o conjunto de animais criados pela Cabanha Montes Altos
e expostos na FEINCO 2006, conquistou os títulos de:
Grande Campeão da Raça Boer
Reservado Grande Campeão da Raça Boer
Campeão Bode Adulto da Raça Boer
Reservado Campeão Bode Adulto da Raça Boer
Campeão Bode Jovem da Raça Boer
Campeão Cabrito da Raça Boer
Reservado Campeão Cabrito da Raça Boer
Reservada Campeã Cabrita da Raça Boer
Campeonato de Progenie de Pai da Raça Boer
Melhor Conjunto de Fêmeas da Raça Boer
Melhor Criador da Raça Boer
Melhor Expositor da Raça Boer

CaprInforma Receita
Bife à parmegiana de Carne
de Cabrito*
Ingredientes
- 1 kg de carne de pernil de cabrito
- 3 ovos
- 2 cebolas
- 5 tomates
- queijo e presunto em fatias
- farinha de rosca
- pimenta, sal, alho e limão
Modo de fazer
Corte os bifes no sentido contrário ao das fibras e
bata-os. Tempere com alho picado, sal e limão.
Passe-os nos ovos batidos e depois na farinha de
rosca. Frite os bifes em gordura quente, colocandoos depois de prontos lado a lado numa fôrma.
Coloque em cima de cada um uma fatia de presunto
e depois uma de queijo. Faça um molho com os
tomates, as cebolas, sal e pimenta. Despeje o molho
sobre os bifes e leve ao forno quente por meia hora.
Servir com arroz e batatas fritas ou purê.
*Fonte: Revista O Berro, edição nº 79

ESTIVEMOS LÁ

Plantel Cabrastop
A Assessoria de Imprensa da Caprisul esteve
na propriedade da Cabanha Cabrastop para conferir todo o processo de produção das Rapaduras
de Leite de Cabra Cabrastop, desde os animais
até a produção final. Nesta edição mostraremos o
plantel da Cabanha, de onde sai o leite, que vai
para a fábrica de rapaduras e se transforma neste
sucesso que está sendo as rapaduras de leite de
cabra. Não deixe de ler, também, a matéria que
enviamos para a O Berro e que sairá na próxima
edição da revista. É a caprinocultura gaúcha para
todo o Brasil e para alguns países.

04

Porto Alegre/RS - Abril / Maio de 2006 - Edição VIII - Ano III

Montes Altos: a primeira exposição fora do Rio Grande do Sul*
ARQUIVO DA CABANHA MONTES ALTOS

Com o nosso projeto de produzir genética de ponta
chegando à maturidade, forçosamente teríamos que expor
nosso plantel a uma competição aberta com caráter
nacional, pois somente desta maneira os compradores
poderiam estar seguros de estar adquirindo linhagens que
realmente têm um alto valor genético.
Sem dúvida a FEINCO oferece esta oportunidade,
por reunir os grandes criadores de todo o país e
logisticamente ser mais alcançável do que alguma
exposição no Nordeste brasileiro.
Tomada a decisão, começaram os preparativos
para a realização com a escolha dos animais a serem
preparados, verificação de documentação, inscrição,
inspeção sanitária e, finalmente, o esperado momento
do transporte dos animais. Escolhemos fazer a maior
parte do trajeto durante a noite, para reduzir o desgaste
dos animais e encurtar o tempo de viagem por termos
menos tráfego. Com isto a viagem correu tranquila e
aportamos no Parque Imigrantes, em São Paulo, bem
cedo, pela manhã.
A inspeção sanitária e zootécnica foi feita diretamente
na rampa de descarga, sendo os animais depois liberados
diretamente para as baias. Muito prestativa foi a ajuda dos
Estagiários da Capripaulo, que não mediam esforços para
nos facilitar o trabalho.
Para facilitar o contato com os clientes, e também
podermos mostrar os vídeos e fotos num telão, tínhamos
contratado um pequeno stand que ficava junto a uma
parede. Estava acertado também que as baias dos
nossos animais seriam próximas para nos facilitar o
trabalho. Começamos a preparação do stand e fizemos
questão de engalanar com duas bandeiras do nosso
querido Rio Grande e que terminaram servindo de marco
para muitos gaúchos espalhados por este Brasil afora e
que vieram nos visitar por este marco. Como também
utilizamos a logomarca da Caprisul em uma das faixas
do nosso stand. Estava montada a perfeita embaixada
da caprinocultura gaúcha.
Iniciado o julgamento da raça Boer pelo Sr. Nico Botha,
vimos sucessivamente os nossos animais posicionados
nos primeiros lugares e realmente nos surpreendeu
ao vermos, ao fim do primeiro dia, que os nossos
machos estavam ocupando todas as posições de
campeões e reservados campeões de categoria, o
que nos assegurava também os dois grandes
campeonatos machos. No dia seguinte, nas fêmeas
também tivemos excelentes premiações, sendo que

nenhum dos animais que apresentamos em pista ficou
em posição inferior a terceiro colocado na sua
categoria. Premiações como o melhor conjunto de
fêmeas, melhor criador, melhor expositor e especialmente
o campeonato de Progênie de Pai vencido pelo nosso LR
I dos Montes Altos coroaram este sucesso.
Certamente o objetivo maior da vinda à FEINCO estava
alcançado e nosso rebanho está muito bem posicionado
entre os melhores do país.
Queremos agradecer à nossa equipe e, especialmente,
ao M. V. Alexandre Saft, que nos dá apoio técnico na nossa
criação. Queremos também agradecer à equipe da
Caprisul, que não mediu esforços em deixar as
documentações prontas, superando até mesmo falta de
formulários, permitindo desta forma que nossos animais
pudessem participar desta exposição.
*Texto enviado pela Cabanha Montes Altos

NOSSA HISTÓRIA
Joice de Ômega, 15 anos, na Capricórnio*
“Em Janeiro de 2006, a cabra Joice de Ômega fez
seus 15 anos. A Joice foi comprada do Sr. Manoel Fornari
Sanchez, em 1992 e chegou na cabanha Capricórnio,
de Francisco Bitencourt em 1993. Estava prenha do
bode Hercules, penta campeão da Expointer. Em 2004
ainda produzia, alcançando acima de 2 kg de leite por
dia, durante dez meses de lactação. Em 2005, após parto
muito difícil - teve um casal que morreu ao nascer - parou
de lactar. A Joice até hoje possui bons aprumos e boa
inserção de úbere, com ligamentos ainda firmes. Em 1993
ela gerou o seu primeiro filho, o Bacharel do Capricórnio,
grande campeão da Expointer seis vezes. Hoje ainda
está em atividade, com quase 13 anos de idade. É uma
parte da nossa história da Caprinocultura. Muitos
criadores já utilizaram as
genéticas Ômega e
Capricórnio em seus
cruzamentos”.
*Depoimento de Francisco Bitencourt, dono da
Cabanha Capricórnio.

Bacharel do Capricórnio e
sua mãe Joice

