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Cabrastop lança mais um produto:
leite de cabra longa vida em garrafa

D

epois do sucesso das rapaduras de
Santo Antônio da Patrulha de leite
de cabra, agora a Cabanha
Cabrastop está lançando o leite de cabra
longa vida em garrafa.
O produto já pode ser encontrado em
toda a rede Nacional e Big, de todo o
estado. O proprietário da Cabanha, Jamir
Seidler, também está em negociação
com o Carrefour e ele disse que em
breve o leite também poderá ser
encontrado nesta rede.
Jamir Seidler aposta na qualidade
do produto para ganhar o mercado.
Em virtude de o leite de cabra ser rico
em ácidos graxos da cadeia média e
curta e o pequeno tamanho das
moléculas de gordura, em grande
quantidade, facilita a digestão,
oferecendo, assim, mais energia ao
organismo. Também possui elevado
teor de sais minerais como o cálcio,
o fósforo, o potássio e o magnésio,
que são fundamentais na formação
e manutenção dos ossos. Por isso,
o leite de cabra é indicado para
mulheres na menopausa e para
idosos, pois previne e ajuda no
combate à osteoporose.
Além disso, é indicado às pessoas
que possuem alergia a proteína
presente no leite de vaca, a caseína
alfa-s1. O leite de cabra chega a ter
30% menos colesterol que o leite de
vaca.

Por estas e outras vantagens, a
Cabrastop está apostando no sucesso do
seu leite de cabra longa vida. O objetivo é
conquistar o mercado gaúcho com a
qualidade do trabalho realizado pela equipe
técnica, que após alguns anos de
pesquisa, conseguiu chegar ao resultado
esperado.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Chego ao fim de
mais uma trajetória
Prezados Associados,

N

ão posso deixar de, primeira
mente, parabenizar a Cabanha
Cabrastop pelo lançamento de mais
um produto no mercado. Nós, da
Caprisul, queremos felicitar à
Cabrastop pelo excelente trabalho que
vem fazendo e desejar muito sucesso.
Em segundo lugar, quero dizer que
na última reunião, que realizamos no
dia 26 de junho passado, foi decidido
o juiz Sebastião de Faria para o julgamento dos caprinos na Expointer. A
maioria presente votou nele. Nesta reunião ficou decidida, também, a quantidade de animais que cada cabanha
iria levar para a feira. Agora, em breve,
teremos a última reunião, que decidirá, através de sorteio, onde ficará localizada cada cabanha no pavilhão dos
caprinos.
O terceiro assunto é sobre as eleições que acontecerão durante a
Expointer. A, hoje, Secretária Administrativa, Vera Ponciano, concorre a
presidência, com o Paulo Garcia e o
Ário Padilha de vice. Apóio esta chapa e acredito no excelente trabalho
que a Vera fará nos próximos dois
anos, pois ela conhece a Caprisul muito bem e sabe das deficiências da Associação. Desejo a Vera e a toda a
comissão boa sorte nesta empreitada, que não é fácil, mas que vale a
pena tentar. Unir uma categoria que é
muito separada e fazer com que os
produtores andem juntos, em direção
ao mesmo objetivo: tornar grande e
reconhecida a caprinocultura no Rio
Grande do Sul. Agradeço aos que me
ajudaram nesses quatro anos em que
estive como presidente da Caprisul e
peço para que continuem auxiliando
a Vera. E aos que ainda não se
protificaram a colocar a mão na massa, solicito que doem um pouco do
seu tempo para ajudar a sua Associação e ao presidente, que necessita
muito de pessoas interessadas em
realmente cumprir o papel de um associado: trabalho unido!
Obrigado a todos!

Antônio Carlos da Costa
Presidente da Caprisul

Votação na Expointer elegerá o
presidente sucessor
FOTO DE ARQUIVO DA CAPRISUL

Na Expointer 2006 os associados da Caprisul escolherão a
nova chapa de gestão dos próximos dois anos. Na última reunião, do dia 26 de junho passado, na sede da Associação, foram escolhidos os componentes da chapa. Aos principais cargos foram citados os nomes:
— Presindente: Vera Ponciano;
— 1º Vice-Presidente: Paulo
Garcia;
— 2º Vice-Presidente: Ário
Noacir Padilha;
— Superintendente do Serviço
Genealógico: Marcelo A. Brito;
— Tesoureiro: Airton Forbrig;
— Comissão de Feirtas e Eventos: Antônio Carlos da Costa;
— Diretora Técnica: Verônica
Schimidt.
Vera Ponciano, candidata a presidente
Agora basta comparecer no
da Caprisul
dia da votação e dar o seu voto.
É importante lebrar que para votar o associado da Caprisul deve estar
em dia com a anuidade. A candidata a presidência, Vera Ponciano, diz
que ser associado, participar e estar em dia com as taxas cobradas
pela Associação dão direitos aos produtores de ajudar a fazer a história da Caprisul.
Depois de duas gestões, o atual presidente, Antônio Carlos da Costa,
deixa o cargo. Ele apóia a candidata Vera e sua chapa. Antônio Carlos
conta que não é facil estar a frente de uma Associação e das dificuldades, principalmente financeira, que têm que ser superadas a todo instante. “Acho que a Vera está preparada para este cargo. Há um ano
ela trabalha administrativamente dentro da Caprisul e está a par da
situação que se encontra a Associação, os próximos passos que devem ser dados e o que deve ser melhorado”, acrescenta Antônio Carlos.
O dia da votação ainda não foi definido. No Informativo Especial da
Expointer estará divulgada toda a programação, inclusive o dia e hora
em que serão votados os novos integrantes da próxima administração
,
da Caprisul. Fique atento e participe!
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Eventos
Expointer 2006
Início: 26/08/2006
Término: 03/09/2006
Categoria: Animais e Equipamentos
Tipo: Exposição, Feira
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Cidade: ESTEIO
País: BRASIL
Site: www.expointer.com.br

XIV Curso sobre Leite de Cabra e
Derivados: Queijos
Início: 02/09/2006
Término: 03/09/2006
Categoria: Caprinos
Tipo: Curso
Público Alvo: Caprinocultores, estudantes e
profissionais de cursos técnicos e de nível
superior ligados às ciências agrárias e
interessados na caprinocultura de leite e na
fabricação de queijos de uma forma geral.
Data e Horário:
2 de setembro: 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
3 de setembro: 8:00 às 12:00.
Local: Capritec
Cidade: Espírito Santo do Pinhal - SP
País: BRASIL
Site: www.capritec.com.br
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CaprInforma Receita
Queijo de Cabra Tipo Frescal*
Ingredientes:
- caldeirão
- coalho estrella 10 cc (3 tampinhas)
- colher de pau
- faca longa
- formas de queijo
- leite de cabra 10 litros
- sal 2 colheres
- termômetro
Modo de Fazer:
Coloque 10 litros de leite de cabra em 1 caldeirão
e ponha para aquecer até 35 °C. Dilua o coalho em
meio copo de água, misture bem e acrescente ao
leite, quando a temperatura estiver adequada, e
mexa por 1 minuto. Deixe em repouso até coagular
(uma hora). Verifique o ponto: quando a massa
estiver como uma gelatina, soltando da parede da
vasilha, corte-a com uma faca, em cubos de mais
ou menos 2 centímetros. Espere um minuto para o
soro aparecer nos cortes. Quando isso acontecer
mexa lentamente com uma colher de pau, por 20
minutos. Deixe a massa abaixar e tire o soro que
fica por cima. Passe a massa para a forma e faça
uma boa prensagem, com as mãos. O soro vai sair
todo. Coloque uma colher de sal na superfície do
queijo. Espere 3 horas e vire o queijo. Coloque mais
uma colher de sal do outro lado. Espere mais 24
horas em lugar fresco ou geladeira. No dia seguinte
estará pronto para comer.
*Fonte: receita enviado por Jamir Seidler, da Cabanha
Cabrastop - www.cabrastop.com

Contagem Regressiva
Falta menos de um mês para a maior feira de agronegócios da América Latina: a 29 ª Expointer . No
dia 26 de agosto começa a tão esperada feira de exposições e negócios, que vai até o dia 03 de
setembro. Na Expointer os produtores podem disfrutar de uma excelente visibilidade da sua marca e,
também, têm a oportunidade de fazer os primeiros contatos para a realização de bons negócios no
futuro.
Neste ano, além dos mais de 130 animais expostos, de diferentes raças, a Caprisul, junto com os
Associados, montou uma estrutura na frente da sede para a venda de produtos derivados de caprinos.
Também, como nos outros anos, o leilão e os concursos de animais prometem movimentar o pavilhão
reservado aos caprinos. O juiz, decidido em reunião, trazido pela Caprisul será o já conhecido Sebastião Pereira de Faria Júnior.
Por isso, na edição Especial da Expointer 2006 do CaprInforma, não deixe de conferir a programação completa que a Caprisul montou para os criadores.
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Inseminação Artificial X Melhoramento Genético*

R

ecebi o Boletim Agropecuário de Nº. 519,
de 22 de julho de 2002, e fiquei um pouco
consternado com a notícia “Pecuaristas
investem em melhoramento genético”. De cara
me interessei em ler, mas infelizmente não
agradou. Como sempre é confundido neste país,
inseminação
artificial
(entre
outras
biotecnologias
da
reprodução)
com
melhoramento genético. A inseminação artificial
é uma prática muito importante para a
disseminação do melhoramento genético, mas
por si não promove melhoramento. Se for
vendido sêmen de um péssimo reprodutor, por
exemplo, estaremos fazendo pioramento
genético. A reportagem fala de empresas que
são “especializadas em melhoramento
genético”. Isto não é verdade, são
especializadas em vender sêmen mas não em

melhoramento genético. Desconheço se estas
empresas fazem avaliações genéticas e/ou teste
de progênie dos reprodutores que vendem sêmen.
Como pode se dizer que fazem melhoramento
genético. Sou favorável a expansão da inseminação
artificial e reconheço a importância destas
empresas para o desenvolvimento da pecuária.
Entretanto, é bom que conheçamos os papéis de
cada um dos atores.
Sei que a reportagem não é do Boletim
Agropecuário e sim do Diário de Cuiabá. Entretanto,
me senti no dever de escrever para que seja
esclarecido os fatos verdadeiros, de maneira que
estes equívocos não se repitam.
*Texto escrito por: Raimundo Nonato Braga Lôbo
Pesquisador - Melhoramento Genético Animal
Embrapa Caprinos

Categorias de animais para a Expointer 2006
Os caprinos que particiarão da Expointer 2006, serão separados pelas categorias listadas abaixo. Vale
lembrar que a Secretaria da Agricultura não contempla uma subdivisão da categoria dente de leite da raça
Boer.
- Cabrito Júnior (12-18 meses)
- Cabrito Jovem (18-24 meses)
RAÇA BOER: CAMPEONATOS
- Bode (24-36 meses)
- Machos dente de leite (de 25-40 Kg)
- Bode Sênior (acima de 36 meses)
- Machos dente de leite (de 40-55 Kg)
- Cabrita dente de leite (6-12 meses)
- Machos dente de leite (de 55-70 Kg)
- Cabrita Júnior (12-18 meses)
- Machos dente de leite (acima de 70 Kg)
- Cabrita Jovem (18-24 meses)
- Machos 2 dentes
- Cabras (24-36 meses)
- Machos 4 dentes
- Cabras Sênior (acima de 36 meses)
- Machos 6 dentes
- Machos 8 dentes
Total de animais inscritos pela Caprisul na Expointer
- Fêmeas dente de leite (de 25-35 Kg)
2006,
obedecendo as categorias acima, estabelecidas
- Fêmeas dente de leite (de 35-45 Kg)
pela
Secretaria
Estadual da Agricultura: 139 caprinos,
- Fêmeas dente de leite (de 45-60 Kg)
sendo
esses
divididos
em:
- Fêmeas 2 dentes
–
Boer:
87
animais,
de
5 expositores;
- Fêmeas 4 dentes
–
Saanen:
20
animais,
de
3 expositores;
- Fêmeas 6 dentes
–
Anglonubiana:
23
animais,
de 4 expositores;
- Fêmeas 8 dentes
– Alpina Americana:4 animais, de 1 expositor;
– Toggenburg: 2 animais, de 1 expositor;
DEMAIS RAÇAS: CAMPEONATOS
– Angorá: 3 animais, de 1 expositor.
- Cabrito dente de leite (6-12 meses)

Anúncie você também!
Anúncie no jornal da sua Associação. Além
de estar ajudando e viabilizando o seu informativo, o público leitor é diretamente interessado em
seus produtos. Entre em contato com a Assessoria de Imprensa e informe-se sobre os preços
e formas de pagamento. Com certeza, o anúncio no CaprInforma tem o preço mais barato do
mercado. Confira!

