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PALAVRA DO PRESIDENTE

Superadas as expectativas
Prezados Associados,
A Expointer 2004 superou mais uma vez as nossas expectativas. Os dois espaços destinados aos
caprinos lotaram. Agradeço a particiapação em
massa dos produtores. Como já havia mencionado
antes, unidos somos fortes.
Agora vamos aguardar o pavilhão, com sede,
que já foi confirmado para o ano que vem. Não
sabemos a capacidade ainda deste pavilhão, pois
algumas reuniões para decidir esses detalhes serão
realizadas ainda este ano.
Outra novidade é que a Caprisul ganhou da
Comissão de Produtores da FARSUL um cartão
de agradecimento pela participação da nossa entidade nas feiras e eventos deste ano.
Quero agredecer também pela reeleição da nossa
chapa. Teremos mais dois anos pela frente para darmos continuidade ao trabalho que estamos executando e, com certeza, procurar melhorar e trazer novidades cada vez mais para a caprinocultura gaúcha.
Antônio Carlos da Costa
Presidente da Caprisul

SENAR disponibiliza cursos gratuitos aos
caprinocultores gaúchos
O Médico-Veterinário
Octaviano Alves Pereira
Neto, supervisor do
SENAR-RS apresentou na
última reunião do Juntos
para Competir os cursos do
Senar. Estes podem vir a
interessar os produtores.
Hoje estes cursos são
destinados a produtores de
leite de vaca, porém eles
podem ser reformulados
para produtores de leite de
cabra, como o curso de

Produção Artesanal de
Queijo.
Além disto, existem
também outros cursos na
área de forrageiras e de
Gestão Rural e que são
muito importantes
para que o produtor
possa analisar se a
atividade está sendo
rentável ou não. Entre em
contato com a Caprisul,
com Marlise, para saber
mais sobre estes cursos.
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Juracic H.JAC é Bicampeã leiteira
da Expointer 2004
Juracic H.JAC, da Cabanha Capricórnio, tem
aproximadamente 3 anos e
meio. Ela nasceu em 20 de
fevereiro de 2001. Nesta
Expointer ela foi Bicampeã
com produção superior a 6,5
Kg. Na feira passada ela
atingiu o pico de 8,08 Kg.
Este ano, nos dias do Torneio
Leiteiro ela baixou o
rendimento que vinha tendo
na propriedade (de 8,25 Kg),
por conseqüência do
estresse que a feira causa
ao animal.
Filha de Hilton do Capricórnio, é fruto de inseminação de sêmen da França
(bode Favourous) com a
cabra HK Yolanda importada do Canadá, que foi
campeã leiteira em Expointer com 6,9 Kg.
A mãe da Juracic é Holly
Jac do Capricórnio, que é
fruto de inseminação de
sêmem da França ( bode
Jactive) com cabra do
plantel da Capricórnio.
A cabanha Capricórnio
iniciou em 1990 com
cabras do Capril Ômega,
de Manoel Sanchez. Dois
anos após foi investido na

compra de um bode do
Capril Passaúnas, quando
surgiu deste cruzamento a
avó da Juracic.
As cabras e o bode importados do Canadá foram
um aditivo de qualidade ao
plantel, inclusive morfológicamente, pois a cabra
grande-campeã Girl friend
do Capricórnio é filha
destes caprinos importados.
O bode Kampfire
Goliath tem genética
Singing Spruce, sendo sua
vó materna considerada
“Top Ten” pelo Dairy
Goats Journal.
A idéia da Cabanha é
obter cruzamentos que
originam animais de úberes
com bons ligamentos e boa
capacidade de produção,
garante o administrador da
Capricórnio, Francisco
Bitencourt.
“Apesar de toda esta
genética, o bode Bacharel
ainda é o que mantém o
equilíbrio do plantel,
obtendo-se bons produtos
de seu cruzamento tanto
com a genética Canadense
quanto a Francesa”,
acrescenta.

Projeto APRISCO: Juntos para Competir – Ação Integrada em Agronegócios
Conforme agendado na reunião do dia 16 de
agosto, estamos reiterando o convite para o próximo
encontro. Participe! A reunião é aberta a todos os
caprinocultores interessados.

Data: 21/10/04 - quinta-feira
Horário: 14:00 horas
Local: Usen – Universidade Sebrae de Negócios,
Av. Sertório, 2131 – Bairro Navegantes – Porto
Alegre/RS.
Maiores Informações: 51 9609-4507 (Carlos) e 51
9114-9278 (Marlise).
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Juntos para competir entra em fase de regionalização
No último encontro do Juntos para
Competir – Projeto APRISCO -, uma
parceria entre o SEBRAE, SENAR,
FARSUL e CAPRISUL foi discutido a
regionalização do projeto. Já foi feito contato
com a Associação de Caprinocultores do
Alto Jacuí, onde foi apresentado o Programa
Juntos para Competir e marcado para 06
de outubro, às 19 horas em Tapera a
primeira reunião do Comitê de caprinos da
região.
Foi também colocado em pauta o
Programa de Nutrição de Caprinos. Este
programa vai ser desenvolvido pelo comitê
com os interessados. Já ficou acertado para
a próxima reunião que será apresentado o
projeto, aos interessados em participar do
programa, que visa orientar os produtores
a melhorar o aproveitamento dos alimentos
da propriedade e baixar o custo de produção. Ficaram responsáveis por este
programa os produtores Fábio Ely, Airton
Forbrig e Fernando Rech.
Outro tópico levantado na reunião foi o

Desenvolvimento de Tecnologias e
Pesquisa, principalmente nas áreas de
alimentação, reprodução, manejo do
rebanho e controle sanitário. A idéia é
buscar parcerias com Universidades,
EMBRAPA, etc, para realização de
pesquisa e posterior repasse dos resultados
aos produtores. Ficaram como responsáveis
por este programa Victor Umann e Benno
Werle Júnior.
O Programa de Melhoramento Genético
vai tentar buscar parcerias com a
EMBRAPA e Ministério da Agricultura
para realização deste objetivo do comitê.
Os produtores responsáveis são Antônio
Carlos e Marlise Germer.
E o último item discutido foi o Programa
Visite seu Colega. Este programa tem como
objetivo visitas mensais a propriedades
para troca de experiências. A idéia é que
em cada encontro seja levantado um
assunto, com uma exposição de algum
profissional da área. Ficou como
responsável Mário Azzi Hoff.

A agenda do Programa Visite seu Colega:
OUTUBRO - 23/10, às 9:30 h. Propriedade Rincão das Cabritas, de Victor
Umann, em São Francisco de Paula. Esta propriedade é produtora de leite de
cabra, com sistema de criação em semiconfinamento, utilizando campo nativo
melhorado. Haverá a presença de um agrônomo para falar sobre manejo de campo
nativo e pastagem.
As inscrições poderão ser feitas na CAPRISUL até o dia 18/10.
NOVEMBRO - 20/11. Propriedade de Daniela Werle - Cabanha Montes Altos,
localizada em Santa Maria do Herval, na serra gaúcha, produtora de matrizes e
reprodutores de caprinos da raça Boer.
DEZEMBRO - 11/12. Propriedade CabraStop, de Jamir Antônio Seidler,
em Santo Antônio da Patrulha.

Espaço APRISCO
na EXPOINTER
O Espaço APRISCO repetiu o sucesso
na última Expointer. A
caprinocultura soube
utilizar bem o ambiente
que foi disponibilizado
para a categoria este
ano, segundo a Médica-Veterinária Marlise
Germer.
O comitê de
caprinocultores foi o
que mais aproveitou a
oportunidade para
expor seus produtos e
derivados e teve a
chance de demonstrar
esses produtos para os
representantes dos
SEBRAEs de outros
estados, que estiveram
visitando a feira.
A amostragem de
produtos da cabra da
raça Angorá foi o que
mais chamou a atenção
das pessoas que
transitaram pelo stand,
segundo Marlise. Outra
atração foi a degustação de leite, carne e
salame de cabra.

