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FEINCO movimenta a Caprinocultura
O mercado de Caprinos e Ovinos vive um momento favorável, obtendo
crescimento no lucrativo cenário do agronegócio brasileiro

A

Feira Internacional de Caprinos
e Ovinos - FEINCO - aconteceu
de 17 a 20 de março de 2005,
no Centro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo. O evento registrou
crescimento surpreendente em relação à edição anterior, comprovando o
bom momento pelo qual passa a
caprino-ovinocultura. O faturamento
foi de mais de R$ 1,4 milhão com o
comércio de animais, atraiu 15 mil visitantes, 120 expositores e mais de 2
mil animais, provenientes de 120 criadores de todo o Brasil e do exterior.
Segundo a coordenadora geral da
feira, Cristina Bertelli, o setor da
caprinocultura e da ovinocultura têm
crescido o dobro em relação a outros
setores do agronegócio. Todo esse
crescimento tem impulsionado o desenvolvimento tecnológico para atender ao mercado interno, que cada vez
mais se interessa pelo negócio. “Foi
uma ótima oportunidade para produtores, criadores, empresários, técnicos e profissionais da cadeia produti-

va de leite e carne, caprina e ovina, conhecerem tudo sobre uma nova tendência da agropecuária nacional, através de exposições, oficinas, apresentações, palestras e muito mais” garante Cristina.
De acordo com o diretor do
Agrocentro, Décio Santos, para
abastecer a cidade de São Paulo e o
seu entorno, por exemplo, é
necessária a formação de um plantel
com 3 milhões de matrizes, e a
perspectiva é de obter uma média de
500 mil cabritos e cordeiros de
qualidade ao mês para abate.
O Brasil só tem conseguido
importar 10% da carne ovina que
precisa para suprir o seu mercado de
carne caprina e ovina, portanto, o
déficit é alto para suprir a alta
demanda.
Representando a caprinocultura
gaúcha estiveram presentes no evento
os seguintes criadores: Ário Noacir
Padilha, Paulo Garcia e Jaqueline
Alexius Vecchi, entre outros.

Gaúchos que participaram da FEINCO:
Cabanha PS, responsável Ário Noacir Padilha - “A Feira foi excelente, um evento
grandioso. A parte do leilão, principalmente, foi extremamente organizada e com representação de todo o país. O mais interessante é que é uma Feira que não é aberta
ao público, que é bem seletivo, somente criadores”.
Cabanha PG, responsável Paulo Garcia - “A FEINCO é uma Feira que conta com
a presença de todos os grandes produtores do Brasil. O que mais me chamou a
atenção foi a alta genética apresentada no evento, com animais de ponta. A Feira tem
característica profissional e de negócios. Por isso, os valores agregados aos animais
são mais altos. Os leilões foram de 1º Mundo, com inscrições prévias. Todos os
animais que participaram foram vendidos até o final da Feira”.
Cabanha Mangueirão, responsável Jaqueline Alexius Vecchi - “A FEINCO foi
maravilhosa. De um ano para o outro quadruplicou o número de participantes. O
mais interessante é que o evento acontece todo em um só lugar, dentro de um pavilhão de 42.000 m², facilitando a circulação, não necessitando deslocamento. Para
julgamento de cabra leiteira, a Feira contou com uma juiza francesa. A nossa Cabanha
conquistou três campeonatos”.

Saiba tudo sobre as
propriedades do leite de cabra.
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Veja a Receita sobre
Cabrito com Batatas,
uma das mais procuradas.
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Quer anunciar no
jornal da sua Associação? Classificados CaprInforma.
Anuncie!
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Confira os principais
eventos da caprinocultura dos meses
de maio e junho para
todo o Brasil.
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Cabanha Invernada
conta a sua experiência sobre a utilização das tecnologias
modernas em benefício da caprinocultura.
Página 04
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Veja a Dica ao Produtor desta edição, que
fala sobre o uso de
vermífugos .
Página 04

02

Porto Alegre/RS - Maio/ Junho2005 - Edição III - Ano II

PALAVRA DO PRESIDENTE

Por que devemos tomar leite de cabra?
* Pesquisa feita por Alessandro Zad Gestaro

CaprInforma e Expoleite

É

com felicidade que venho
falar sobre o avanço que
fizemos no nosso informativo.
Agora relamente podemos
chamá-lo de informativo. O formato está maior, com variedade de assuntos e a oportunidade de participação do associado leitor.
E a ocasião para o relançamento do nosso jornal não
podia ser melhor: a EXPOLEITE. Essa que já é considerada a segunda maior feira do
Estado foi escolhida para que
o sócio da Caprisul e todas as
pessoas interessadas na
caprinocultura possam conhecer as novidades que estamos
trazendo aos nossos leitores.
O que nós da Associção
podemos desejar é uma ótima feira a todos, que possamos destacar a nossa categoria em mais este evento e
que o nosso informativo se
torne um sucesso. Esperamos que ao lerem o
CaprInforma vocês possam
usar de senso crítico e entrar
em contato com a Caprisul
para dar informações que gostariam de ver divulgadas, fazer
reclamações sobre determinado assunto e sugerir pautas.
Afinal, este jornal é feito
para vocês e queremos contar com a participação de todos, além de já podermos contar com a presença em feiras.
As mudanças foram feitas
agora é só darmos continuidade juntos.

Antônio Carlos da Costa
Presidente da Caprisul

O

leite de cabra é similar ao
leite humano, em sua
composição básica. Sua
composição é semelhante ao leite
de vaca, porém difere em algumas
formas e concentrações de
nutrientes.
Tem
melhor
digestibilidade, maior capacidade
tamponante na úlcera gástrica e
valores terapêuticos em pediatria,
gastroenterologia, geriatria e na
nutrição humana.
As diferenças mais sutis entre
os leites caprino e bovino são, sem
dúvida, as de natureza protéica. A
relação caseína/proteínas do soro
é similar nos leites de vaca e de
cabra (80/20), mas o teor
praticamente reduzido de -s-1caseína, no leite de cabra, favorece
a formação de coágulos finos e
suaves, o que facilita o processo
digestivo. As principais proteínas do
soro, - lactoglobulina (-lg) e lactoalbumina (alfa-la), se
diferenciam em concentrações e
determinadas posições e resíduos
de aminoácidos (-as). As
concentrações de -lg e -la no leite
de cabra são da ordem de 240 mg
e 220 mg, por 100 ml,
respectivamente, contra 300 mg e
120 mg existentes no leite de vaca.
A -lg caprina, como a sua homóloga
no leite de vaca, consiste de uma

cadeia de polipeptídeos de 162
resíduos de -as e difere em 6
posições, enquanto a -la é formada
de uma seqüência de 123 -as, com
12 posições diferentes. A quantidade
de alfa-lactoalbunina é duas vezes
maior no leite de cabra. Esta proteína
não contém metionina e também é
imunologicamente diferente à alfalactoalbumina bovina. No leite
humano, a - lg está ausente. As duas
proteínas do soro são as mais
consideradas por sua alergenicidade,
mas a caseína também pode induzir
a processos alérgicos.
A caseína alfa-s1 está
praticamente ausente no leite de
cabra o que resulta em coalhos
menores, mais friáveis e facilmente
digeridos no estômago infantil ou
debilitado e , também indicado para
pessoas alérgicas à proteína do
leite de vaca.
O leite de cabra tem 13%
menos lactose que o leite de vaca.
Os valores calóricos se
assemelham nos leites de vaca e
de cabra, sendo mais elevado no
leite de cabra. O leite de cabra tem
maiores quantias de vitamina A e
B, especialmente riboflavina,
Niacina que o leite de vaca. O teor
de minerais é ligeiramente maior no
leite de cabra, particularmente o
cálcio, potássio, cloro e manganês.

Fique Atento
A partir da próxima edição teremos a sessão Cartas do Leitor. Você
que gostaria de entrar em contato, mandar a sua opinião ou dissertar
sobre determinado assunto escreva para Av. Borges de Medeiros, 541
- 5° andar ou pelo e-mail: caprisul.rs@terra.com.br

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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CaprInforma Receita

Eventos
pecuária

Cabrito com Batatas*

Agropecuária do

Início: 21/06/2005

Ingredientes:

Estado de Goiás

Término: 24/06/2005

Início: 13/05/2005

Categoria: Agroin-

Término: 29/05/2005

dústria

Categoria: Agricultura

Tipo: Exposição

Tipo: Exposição

Local:

Local: Parque de Nova

Expo-sições Fiergs

Vila

Endereço: Av Assis

Cidade: Goiânia/GO

Brasil, 8787

E-mail: sgpa@sgpa.

Bairro: Sarandi

2 colheres de sopa de
azeite de oliva
1 colher de sopa de óleo
3 colheres de sopa de
vinagre
4 dentes de alho
amassados
2 colheres de sopa de alecrim picado
¼ de colher de chá de pimenta-do-reino
½ colher de sopa de sal
2 kg de carne de cabrito (paleta), cortada em
pedaço
1,5 kg de batatas médias, cada uma cortada em
quatro pedaços
2 xícaras de água (480ml)

com.br

Cidade: Porto Alegre /RS

Modo de Preparo:

Site: http://ww.goiania.

Telefone: (51) 3347-

go.gov.br/

8696

60ª

Exposição

Centro

de

E-mail: scampesato

AGROMIX- Feira

@fiergs.org.br

Internacional de

Site :http://ww.agromix

Tecnologia Agro-

feira.com.br

Você sabia...?
... que a melhor digestibilidade do leite de cabra é
devida, em parte, ao tamanho dos seus glóbulos
de gordura? De fato, 28% dos glóbulos de gordura
do leite de cabra medem menos que 1,5 milésimo
de milímetro e, no leite de vaca, eles somam
menos que 10%.
(Publicado em “O Berro” nº 35, Janeiro/Fevereiro 2000)

Parabéns aos aniversariantes!
Meses de Maio de Junho:
— Luciano Vicari - 21/06

28ª EXPOLEITE
De 25 a 29 de maio de 2005
Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio - Rio Grande do Sul
Brasil

Em uma tigela, misture bem o azeite de oliva com
o óleo, o vinagre, o alho, metade do alecrim, a
pimenta-do-reino e o sal até obter uma pasta.
Tempere os pedaços de cabrito com essa pasta.
Depois coloque em uma panela grande esses
pedaços de carne e refogue em fogo alto, mexendo
de vez em quando, até dourar (cerca de 20 minutos).
Disponha o refogado em uma assadeira grande,
distribua as batatas ao redor, polvilhe com o alecrim
restante e regue com o vinho. Cubra com papel
alumínio, leve ao forno pré-aquecido e asse por cerca
de 1h e 30min, regando de vez em quando com a
própria água que acumular na assadeira, até a carne
e as batatas ficarem macias. Em seguida, retire o
papel alumínio e continue a assar por mais 30
minutos, até a carne e as batatas ficarem douradas.
Rendimento: 8 porções
*Fonte: Revista “Almanaque Rural”, nº 06, março de 2005

Classificados
Está aberto o Classificados CaprInforma para todos os produtores que queiram anunciar seu animal, propriedade, etc. neste espaço. Os Classificados do CaprInforma pretendem prestar um serviço
aos criadores, por um preço baixo. Informe-se.
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A VOZ DA EXPERIÊNCIA

Cabanha Invernada usa tecnologia como aliada

A

Cabanha Invernada
começou de maneira
peculiar como conta
Luciano Vicari, responsável pela
criação:
“Tudo começou quando fui em
uma janta de Caprinos. Achei a
carne de cabrito jovem
espetacular. Então, surgiu a idéia
de criar para consumo próprio e
decidimos começar a comprar
cabras. Logo, logo nos
apaixonamos pelos cabritinhos e
resolvemos aumentar o negócio,
devido a não conseguir mais
atender a tantos pedidos de
amigos e a grande ascenção do
mercado caprino.
Hoje temos cerca de 500
cabras e sentimos a necessidade
de divulgar de forma mais ampla
nosso trabalho. Foi dessa forma
que surgiu a idéia do site.
Tínhamos a necessidade de
divulgar a Cabanha Invernda e
estar em contato com o mundo
todo. Nossa Cabanha tem feito
vários negócios através do site. E
tem sido dessa forma que
estamos recebendo várias visitas
de criadores da região e até

mesmo do Nordeste em nossa
propriedade no Tio Hugo -RS. Sem
contar com os contatos que
estamos fazendo com o Brasil
inteiro: criadores de São Paulo,
Bahia, Piauí e outros Estados.
A idéia do site mudou muito as
coisas. Agora recebemos muitas
propostas de anúncios, parcerias
com criadores, sites e empresas.
Tudo isso contribui muito para a
troca de experiências e
informações. Até mesmo o novo
criador que deseja entrar no
negócio tem oportunidade de
conhecer mais a nossa atividade
visitando
a
propriedade,
conferindo na prática, e através
das matérias e notícias divulgadas
no site.
Quanto aos acessos do site, já
chegamos a ter mais de oitenta
pessoas on line em um mesmo dia e
hora, e vem crescendo muito esse
número graças a parcerias,
divulgação em outros sites e
publicação de artigos, notícias e
curiosidades que são atualizadas
semanalmente. O site tem ajudado
muito as pessoas que o acessam.
Seguidamente recebemos elogios de

pessoas (tanto criadores como não
criadores), que conse-guiram alguma
notícia que procura-vam, desde
receitas de como preparar um cabrito,
até uma dica importante para seu
criatório.
No site da Cabanha Invernada o
criador pode encontrar vários relatos:
como começou a Cabanha, onde
estamos localizados, a equipe, o
rebanho, galeria de fotos, catálogo de
vendas(no qual você pode comprar
seu reprodutor ou cabra on line),
curiosidades, raças de caprinos,
dicas e informações sobre
alimentação, sanidade, receitas,
notícias atuais, enquetes, links de
parceiros, criadores, associações e
pessoas que contribuem com o site.
Temos disponível, também, o Contate
Conosco, espaço que as pessoas
podem dar sugestão, enviar artigos
e/ou pedir informações”.

Quem quiser acessar o site
da Cabanha Invernada para
buscar informações e/ou dar
opiniões, basta digitar o endereço eletrônico: www.ca
banhainvernada.com.br

Dicas ao produtor
Deve-se evitar a administração de vermífugos durante o terço inicial da prenhez, isto é, durante os
primeiro 45 a 50 dias após a cobrição ou IA, em virtude de alguns vermífugos poderem causar formações
teratológicas, com ou sem a ocorrência de abortamento.
As vacinações, vermifugações e outras práticas de manejo podem, no entanto, serem feitas durante
o terço final da prenhez, desde que cuidados sejam tomados para que o manejo dos animais, feito
sem a atenção que a fêmea exige durante esse período, leve a acidentes e, dessa forma, contribua
para causar abortos e/ou partos prematuros.
*Fonte: Revista “O Berro”, nº 74

Caprisul divulga seus associados
Na Próxima edição estaremos divulgando o
nome, endereço e telefone dos associados para
contato, sendo publicados a cada edição separados por grupos de raças dos animais*.
* Só terão os nomes anunciados os associados que estão
em dia com a Caprisul.

Como fazer para receber o CaprInforma?
Você que ainda não recebe, mas gostaria de
receber GRATUITAMENTE este informativo, entre
em contato com a Caprisul, deixe o seu endereço
completo e solicite o seu exemplar pelo fone: (51)
3211-0820. Ou então para informações, sugestões
e/ou reclamações, envie carta para: Av. Borges de
Medeiros, 541 - 5° andar - ou por E-mail pelo endereço eletrônico: caprisul.rs@terra.com.br

