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Cerca de 100 pessoas participam de palestra e jantar da Feira
Agropecuária de Bagé
ARQUIVO CAPRISUL

Não deixe de ler a
Palavra da Diretoria
desta edição.
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Fique por dentro do
que aconteceu na
ExpoIgre 2007.
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Conheça mais um produto que está sendo
lançado pela Cabanha
Cabrastop.
Stand da EMATER

A

Feira Agropecuária de Bagé
aconteceu de 09 a 15 de Ou
tubro de 2006, na cidade de
Bagé. No dia 13 de outubro, a
Caprisul esteve representada pela
presidente, Vera Ponciano, e pela
D i r e t o r a T é c n i c a , Ve r ô n i c a
Schmidt. Neste mesmo dia,
Verônica ministrou uma palestra
sobre a Caprisul, histórico, atribuições e raças caprinas. Cerca de
100 pessoas assistiram a palestra
e depois participaram do jantar à
base de carne caprina.
Na palestra foi falado também
da História da Raça Angorá e os
projetos
desenvolvidos
no
mapeamento genético para descobrir as origens da raça no Estado,
explanação feita por Gilson

Agricultura Familiar

Moreira, criador da raça Angorá.
Bagé teve o primeiro criador de
raça Angorá - Sr. Suñe. Hoje a região possui 16 criadores, com 3 mil
animais (dados levantados pela
EMATER/Bagé).
A Caprisul esteve representada
na exposição da feira pela
Cabanha Mangueirão, de Jaqueline
Vecchi, que participou com animais da raça Boer.
Na ocasião a presidente e a Diretora Técnica da Caprisul tiveram
uma reunião com os técnicos da
EMATER, na qual foi agendado um
curso de capacitação para os técnicos de Bagé, curso esse que
será realizado em Março de 2007.
A reunião foi realizada no Stand da
EMATER, dentro da Feira.

Artesanatos da Agricultura Familiar feitos em Bagé
Na feira de Bagé, que aconteceu de 09 a 15 de outubro de 2006,
no Stand de Agricultura Familiar
tinha a demonstração e venda do
Artesanato feito na região:
—
Elenita
Leite:
produz
artesanalmente o fio para a con-

fecção de novelos de lã de cabra;
— Clara Vaz: confecciona pergaminho de couro de cabra para as
universidades usarem como diploma de colação de grau. Outra
artesã faz Bijouterias em couro
de cabra.
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Saiba mais sobre o
curso sobre a Seleção de Raças
Caprinas, lançado
pela Caprisul.
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Confira a receita de
Sorvete de Leite de
Cabra caseiro, enviada por Verônica
Schmidt.
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Francisco Bitencourt, da Cabanha
Capricórnio, envia
matéria sobre a
compra de genética
Capricórnio feita
pela Cabanha PS
Mafrário. Veja!
Página 04
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PALAVRA DA DIRETORIA
Que venha 2007!
Prezados Caprinocultores,
Primeiramente, gostaria de
desejar, em nome de toda a equipe
da Caprisul, um 2007 de realizações
para todos. Que neste ano que se
inicia possamos dar continuidade
ao nosso trabalho. Quero agradecer, principalmente, a todos que no
ano de 2006 deram apoio e
colaboração à Associação, no
começo do ano para o Sr. Carlos e,
depois da eleição, para nós.
Espero que 2007 seja um ano
de muita participação e que a
Caprisul possa contar com a
colaboração de seus associados,
pois só conseguiremos fazer um
bom trabalho, se tivermos união e
é por isso que somos nomeados
umaASSOCIAÇÃO.
Gostaria também de convocar
a todos a participar, seja nos
trabalhos dentro da Caprisul, seja
nas Ferias e Eventos que serão
realizados ao longo deste ano.
Precisamos mostrar que a nossa
categoria cresce a cada ano. Mas
para isso, devemos ter uma unidade
entre nós em primeiro lugar. Se
trabalharmos unidos e com vontade
de melhorar, com certeza 2007 vai
ser um ano de muitas conquistas.
Desejo aos criadores que façam
de 2007 um ano de glória e de
muito êxito. Que a caprinocultura
gaúcha cresça cada vez mais e que
mostre que está no páreo. Desejo,
também, que o novo Governo do
Estado olhe mais por nossa
categoria e que nos auxilie e dê
mais incentivos, para que, dessa
forma, a nossa luta seja possível.
E quero terminar parabenizando os criadores que tiveram
participações expressivas em
feiras e eventos no ano que
terminou. Esses que participam e
levam o nome da Caprisul pelo
Estado e até para fora dele,
merecem todas as vitórias que
alcançaram. Que isso sirva de
exemplo e que traga coragem
para que outros sigam o mesmo
caminho. Feliz 2007!

Diretoria da Caprisul

Igrejinha fica mais movimentada
com a ExpoIgre 2007
No dia 17 de janeiro a presidente da Caprisul, Vera Ponciano, esteve presente na feira de Igrejinha a
ExpoIgre 2007, evento para cabras e ovelhas. Nesta feira participaram os criadores: Jamir
Seidler, Cabanha Cabrastop, com
33 animais; Celso Fagundes de
Taquara; Sílvio Macena Lacerda,
Cabanha Lacerda de Taquara,
com 5 Saanen; Luiz Gasperine,
com 12 Anglo-Nubianas; Paulo
Garcia, Cabanha PG, com 16 animais ( 5 Anglos, 3 Saanen e 8
Boer); Victor Costa de Araricá,
com 18 animais (9 Boer, e 9
Anglo); Paulo Verle, Cabanha Montes Altos, com 8 animais Boer.

Resultados da Feira
Concurso Leiteiro
— Bodes Anglo: Campeão Cabanha PG. Reservado Campeão:
Luiz Gasperine.
— Fêmeas Jovens: Campeã - Luiz
Gasperine. Reservada Campeã Cabanha PG.

— Cabras de 24 meses: Campeã e
Reservada Campeã - Luiz Gasperine.
— Cabras Adultas: Campeã Cabanha PG e Reservada Campeã
- Luiz Gasperine.
— Grande Campeonato: Campeão
e Reservado para a Cabanha PG.
— Boer Macho: Campeão - Cabanha
Montes Altos e Reservado Campeão
- Cabanha PG.
— Boer Fêmea: Campeã e Reservada Campeã - Montes Altos
— Saanen Bodes: Campeão Cabanha Cabrastop e Reservado
Cabanha PG.
— Saanen Cabras Adultas: Campeã
- Canha PG e Resevada Cabanha
Olhos D’água.
Na ExpoIgre, além dos campeonatos, o público participante
pode experimentar em primeira
mão o novo Sorvete de Cabra da
Cabanha Cabrastop, que aproveitou a feira para fazer degustação
da novidade, que, segundo a presidente da Caprisul, Vera Pociano,
é de excelente qualidade.

Sorvete de leite cabra
A Cabanha Cabrastop lança mais
um produto no mercado. Depois
das famosas rapaduras de leite
de cabra, do leite longa vida, agora é a vez do sorvete de leite de
cabra. A novidade vem em embalagens de 500 ml, nos sabores:
chocolate, morango, banana e leite condensado. Estes produtos já podem ser encontrados nas redes Wal Mart do Rio Grande do Sul (Big e Nacional). Agora é só
experimentar mais este lançamento da Cabrastop.

EXPEDIENTE
Vera Ponciano
Presidente
Paulo Garcia
Primeiro Vice-Presidente
Jamir Seidler
Segundo Vice-presidente
Volnei Bastos de Almeida
Primeiro Secretário
Jaqueline Alexius Vecchi
Segundo Secretário
Airton Forbrig
Primeiro Tesoureiro
Antônio Carlos da Costa
Segundo Tesoureiro

Marcelo A. Brito
Superintendente do Serviço Genealógico
Verônica Schmidt
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 Quartas-feiras - Fones: (51) 3211-0820
E-mail: caprisul.rs@terra.com.br
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Eventos
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CaprInforma Receita
Sorvete de Leite de Cabra*

CURSO: SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE RAÇAS CAPRINAS
PROGRAMA
Módulo teórico
Dia 27/04/2007 (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
17:30 h.
Tópicos abordados: 1. Exterior de caprinos,
nomenclatura zootécnica; 2. 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); 3. Defeitos desclassificatórios, categorias raciais; 4. Raças caprinas: raças
nacionais e exóticas, padrão das raças aceitas no Brasil; 5. Classificação pelo exterior,
sistema de pontos; 6. Julgamento e exame
comparativo; 7. Aspectos sanitários.
Módulo prático
Dia 28/04/2007 (sábado)
Local: Propriedades do Sr. Paulo Garcia, em
Viamão.
Horário: das 8:00 às 12:00 horas - Avaliação
de caprinos das raças Saanen e Boer:
Local: Propriedades da Srª. Vera Ponciano,
em Viamão.
Horário: das 14:00 às 18:00 horas - Avaliação de caprinos das raças Anglo-Nubiana e
Boer.
VAGAS LIMITADAS
Investimento:
Inscrições até 18 de abril de 2007.
1. Sócios da CAPRISUL:
Módulo teórico: R$ 50,00
Módulo prático: R$ 100,00
2. Não sócios da CAPRISUL:
Módulo teórico: R$ 100,00
Módulo prático: R$ 200,00
Inscrições após 18 de abril de 2007.
1.
Sócios da CAPRISUL:
Módulo teórico: R$ 70,00
Módulo prático: R$ 150,00
2.

Não sócios da CAPRISUL:
Módulo teórico: R$ 150,00
Módulo prático: R$ 300,00

Ingredientes:
– 800 mL de leite de cabra
– 1 xícara de açúcar
– 1 colher de sopa de glucose de milho
– 1 xícara de leite de cabra em pó
– 3 colheres de sopa de gordura vegetal
– 1 colher de sopa de liga neutra
– 2 colheres de sopa de pó com sabor
– 1 colher de chá de emulsificante
Modo de Fazer:
No liquidificador, juntar a glucose, a gordura
vegetal e 1/3 do leite aquecido e bater por 60
segundos; acrescentar os demais ingredientes e o
restante do leite e bater por 2 minutos.
Levar ao freezer por, no mínimo, 4 horas.
Retirar do freezer e deixar em temperatura
ambiente até amolecer mas sem perder a
consistência (cerca de 30 minutos); colocar em uma
batedeira e acrescentar o emulsificante; bater por 8
a 10 minutos. Colocar em um pote(s) e levar,
novamente ao freezer por, no mínimo 3 horas.
Rende cerca de dois potes de sorvete de 2 Kg.
Agora é só degustar!!!!!
*Fonte: receita enviado por Verônica Schimdt,
Veterinária e Diretora Técnica da Caprisul.

Projeto de Pesquisa estimula a produção de leite de cabra em Pelotas
Na edição do dia 22 de outubro de 2006 do Diário Popular, caderno Rural, fala sobre o trabalho iniciado há dez
anos pelo produtor João Nilo Rodrigues, de Capão do Leão,
com cabras da raça leiteria Saanen, que ganhou notoriedade a partir do Projeto de Pesquisa da Médica-veterinária Marcelle Souza Villanova, sobre pecuária caprino leiteira da Região Sul. A seguir segue o restante das informações contidas na matéria: – “Marcelle é pós-graduanda
da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (Faem/UFPel)
e está realizando um trabalho que busca estimular o aperfeiçoamento e oferecer alternativa de renda ao pequeno produtor, especialmente o de leite, a partir da transformação de matéria-prima em produtos de valor agregado. Durante a 80ª Expofeira de Pelotas foram demonstrados os primeiros produtos obtidos a partir da
transformação do leite de cabra, como o doce e a rapadura. Os produtos foram desenvolvidos em parceria com a agroindústria do Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG/UFPel). O projeto que deve
se estender ainda por dois a três anos, pretende também trabalhar com outros laticínios como o queijo, a
ambrosia e a carne de cabra. Os produtos lançados na
Expofeira são produzidos em pequena escala e podem
ser adquiridos no posto de venda da CAVG, em Pelotas,
pelo preço de R$ 4,00. Até agora a receptividade dos consumidores foi excelente.
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Cabanha PS Mafrário adquire genética capricórnio

A

decisão de transferir
todas as matrizes e
reprodutores para a
Cabanha Mafrario é a certeza
que poderemos manter aqui na
caprinocultura Gaúcha a linhagem
da genética Capricórnio.
Acresentando ao material
genético da qual a Mafrario é
possuidora, haverá plenas
condições de manter, evoluir e
desenvolver a genética Capricórnio.
A Cabanha Capricórnio há
15 anos vem desenvolvendo a
genética da raça Saanen,
investindo com importação de
matrizes e reprodutor do
Canadá e inseminação com
bodes melhoradores comprovados na França.
Desde a sua segunda
participação em Expointer a
cabanha sempre esteve
representada nos desfiles dos
campeões.
A característica da cabanha
sempre foi selecionar animais
de alto desempenho produtivo
e morfologia em um rebanho
restrito ao máximo de 60
animais.

CURSOS DA CAPRITEC:
7 e 8 de Abril
- Básico de Ovinocultura;
- Leite e derivados: queijos;
- Inseminação artificial em cabras.
19 de Maio
- Encontro de Caprinocultores do Sul
de Minas e Média Mogiana.
16 e 17 de Junho
- Básico de Caprinocultura de Corte;
- Leite e derivados: iogurte, sorvete e
doce de leite;
- Ultrasonografia em caprinos e ovinos.
18 e 19 de Agosto
- Básico de Caprinocultura de Leite;
- Leite e derivados: cosméticos;
- Exame andrológico e processamento
de sêmen.
20 e 21 de Outubro
- Elaboração de projetos e viabilidade
econômica;
- Práticas de manejo;
- Uso de cães Border Collie no pastoreio.
24 de Novembro
- Encontro de Criadores de Ovinos.

ARQUIVO CAPRICÓRNIO

A nossa missão, de
proporcionar ao merca-do
animais que venham
acrescentar
melhoria
genética
sempre
foi
reconhecida, com aquisição de matrizes e
reprodutores da Capricórnio por vários cria-dores.
Devido a este número
reduzido de animais na
cabanha e preocupado
com a consangüinidade,
e mesmo com o envelhecimento da genética
disponível, era necessária a
transferência para uma cabanha que pudesse trabalhar
com disponibilidade de outras
genéticas e um plantel maior.
A Cabanha Capricórnio
também mantém a genética
em número reduzido, com
embriões de grandes leiteiras
inseminadas com Hilton
Favorous, como Juracic e
Kahdija em parceria com
ALLTEC.

* Dados enviados pelo criador Francisco Bitencourt, da Cabanha Capricórnio

Matrizes adquiridas pela PS Mafrário

Parabéns ao Ario que soube valorizar
uma grande genética que será
acrescentada à sua já reconhecida
Cabanha. Uma grande aquisição
que não me recordo ter acontecido
na caprinocultura Gaúcha. Sinto-me
orgulhoso e contente em saber que
grandes nomes como, o reprodutor
Goliath, importado do Canadá, o
Hilton filho de Spinning Yolanda do
Canadá com Favorus da França, a
4 vezes campeã de pista Girl Friend
e a recordista leiteira da expointer
Juracic, entre outros, estejam em
mãos competentes, da cabanha
PS.MAFRARIO.
Francisco Bitencourt

Resumo das Decisões da Última Reunião de Diretoria da Caprisul
No dia 08 de novembro de 2006, os diretores e conselheiros da
Caprisul reuniram-se em sua sede na Farsul-Casa Rural. Nesta
reunião, quatro decisões de cunho técnico-administrativo foram
aprovadas e estarão em vigor em 2007:
Decisões de Diretoria:
— 01/2006 - CDN, CDC e CDD encaminhadas com rasuras e/ou dados
imcompletos serão imediatamente devolvidas ao emissor, sendo
considerada a data de encaminhamento da(s) comunicação corretamente
preenchida para fins de emissão de Registro Genealógico.
— 02/2006 - Fichas de inspeção de campo encaminhadas à Caprisul
com dados de identificação e/ou genealogia imcompletos, incorrerá
no acréscimo de R$ 10,00 (dez reais) nos emolumentos devidos pela
emissão do Certificado RGD.
— 03/2006 – o encaminhamento de CDN em atraso deverá ser
acompanhada de justificativa, cabendo à Diretoria e Superintendência
Técnica deferi-la ou não. Caso a justificativa seja deferida, o criador
receberá uma advertência e em caso de reincidência, será cobrada
multa de 1/2 (meio) salário mínimo;
— 04/2006 – em caso de empréstimo de reprodutor, o número da CDD
comunicando o fato deverá estar anexada ou referida na CDN. Caso contrário,
os nascimentos nela listados não terão seus certificados de RGN emitidos.

