
Não deixe de ler a
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te desta edição.
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Fique atento às feiras
e aos cursos que es-
tão vindo por aí. Leia
a sessão de Eventos
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Confira a notícia so-
bre o Campeonato
Mundial de Boer, en-
viado pelo criador
Paulo Verle, Cabanha
Montes Altos.
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Conheça o novo Su-
perintendente de Re-
gistro Genealógico,
Marcelo Brito.
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Aprecie a receita de
Carne de Cabrito à
Gaúcha. Uma pito-
resca forma de fazer
churrasco!
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Cabanha PG conquista duas
feiras no Estado

A Feira de Taquara, a XXIII Expocampo, aconteceu de 18 a
23 de abril passado. A XXIX Expoleite, que desde o ano
passado acontece juntamente com a II Fenasul, no Parque de

Exposições Assis Brasil, em Esteio, aconteceu de 26 de abril a 01 de
maio.

As duas feiras contaram com a participação vencedora da Cabanha
PG. Na contracapa você pode conferir   o depoimento do proprietário da
Cabanha, Paulo Garcia, que falou sobre as duas feiras analisando cada
uma de forma separada.

Veja o depoimento de Paulo Garcia, Cabanha PG - Contracapa

Ao lado a participação da
Cabanha PG na Expocampo,

em Taquara, e abaixo os cam-
peões da PG na Expoleite

2006, no Parque de Exposições
Assis Brasil, em Esteio.

ARQUIVO DA CABANHA PG

ARQUIVO DA CABANHA PG
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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

PALAVRA DO PRESIDENTE

Antônio Carlos da Costa
Presidente da Caprisul

Marcelo A. Brito
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

Prezados Associados,

A Caprisul,
para melhor
atender seus
a s s o c i a d o s ,
convidou o mé-
dico Veterinário,
Marcelo Brito,
para o cargo de
Superintendente
de Registro Ge-
nealógico. Com
isso, preten-
demos agilizar
o serviço de registro de caprinos.
Abaixo o novo Superintendente se
apresenta para todos:

Prezados Criadores*,
É com enorme satisfação

que assumo o cargo de Superin-
tendente de Registro
Genealógico da Caprisul,
recentemente aprovado pela
Associação Brasi leira dos
Criadores de Caprinos (ABCC).
O compromisso que assumo,
diante de todos os associados
e criadores de caprinos do Rio
Grande do Sul, será no sentido
de dar continuidade, de forma
responsável e ágil o trabalho da
ABCC.

Sei das reais dificuldades que
nossa Associação enfrenta e sei
também que será árdua a tarefa
de atrair mais criadores para
fazer parte deste grupo. Mas
tenho em mente que, com um
trabalho sério e com a
compreensão de todos
venceremos este desafio.

Caprisul tem novo Superinten-
dente de Registro Genealógico

Aproveito a
ocasião, para
relembrar a
todos a incum-
bência do cargo
que estou assu-
mindo. De acor-
do com o Regu-
lamento do Ser-
viço de Regis-
tro Genealógico
das Raças Ca-
prinas, em seu

Art.25°, parágrafo único  – Aos
Superintendentes de Registro das
Filiadas incumbe:

a) visar as folhas ou livros de
registro, bem como assinar os
certificados de registro e
transferência;

b) constituir comissão de
registro, integrada por inspetores
técnicos, quando solicitado pelo
criador;

c) receber e submeter ao
Conselho Deliberativo Técnico os
recursos dos criadores contra
atos e decisões do Serviço de
Registro, praticados na respectiva
área de jurisdição;

d) elaborar e apresentar
relatórios semestrais e anuais ao
Superintendente do Serviço de
Registro Genealógico de Caprinos
da ABCC.

* Marcelo Arnt Brito - Médico
Veterinário, Msc

Suprintendente de Registro
Genealógico - Caprisul
marcelo@alltec.vet.br

Mais um capítulo de
uma longa novela

Continuamos na longa bata-
lha pela construção do

galpão definitivo, com sede da
Caprisul, no Parque de Exposi-
ções Assis Brasil, em Esteio. Já
entregamos a planta e agora te-
mos tido muitas reuniões com a
administração do Parque.

Não vamos desistir, até que
nos seja dado uma resposta de-
finitiva. Mas, de qualquer forma,
vão aumentar a nossa área e te-
remos mais espaço para nos-
sos caprinos, e tentaremos evi-
tar os problemas que acontece-
ram no ano passado.

No dia 17 de maio, tivemos a
nossa primeira reunião da
Expointer 2006. Já fizemos uma
previsão de colocar uma média
de 200 animais. Bretes: vamos
tentar conseguir novamente
com a Belgo Mineiro.

Já o juiz ainda ficou indefinido,
mas dois nomes já foram citados
para contato: o Sebastião e a Kiki.
Os associados, que estiveram
presente, decidiram que o juiz,
este ano, tem que saber julgar tan-
to a raça de leite, como a de cor-
te. Por isso, vamos procurar al-
guém que esteja habilitado para
estas duas categorias.

Assim que tivermos mais da-
dos e a resposta do Parque so-
bre a construção do galpão, fa-
remos outra reunião e contamos
com a presença de todos. Já ti-
vemos um grande compareci-
mento nesta última em que rea-
lizamos, mas queremos que to-
dos participem, pois quanto
mais nos unirmos e mais ani-
mais nós levarmos para a próxi-
ma edição da Expointer, mais
aumentaremos a represen-
tatividade e maior ainda se fará
a nossa categoria.

,

ARQUIVO
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CaprInforma ReceitaEventos

Carne de Cabrito à Gaúcha*

*Fonte: Site daCabanha Invernada -
www.cabanhainvernada.com.br

4ª Cabrafest

Início: 08/07/2006
Término: 10/07/2006
Categoria: Caprinos
Tipo: Exposição, Feira

Discutir Tecnologias para a produção caprina.

Local: Coronel Pacheco
Cidade: CORONEL PACHECO/MINAS GERAIS
País: BRASIL
Telefone: (032) 3249-4700
E-mail: e-relpub@cnpgl.embrapa.br
Site: www.cnpgl.embrapa.br

Curso Inseminação artificial em cabras e
processamento de sêmen fresco

Vantagens e desvantagens da inseminação
artificial; condições necessárias para a
implantação da inseminação artificial; anatomia
da cabra; anatomia do bode; ciclo estral; noções
de indução e de sincronização de cios; manejo
do botijão; manejo do sêmen; coleta e
processamento de sêmen fresco; técnicas de
inseminação. Curso com ênfase em atividades
práticas.

Últimas vagas.

Curso Leite de cabras e derivados: queijos

Situação atual e perspectivas da
caprinocultura de leite; produção de leite de cabra;
ordenha e obtenção higiênica do leite;
pasteurização; fabricação de queijos com
coagulação rápida (Frescal Natural e Frescal
Temperado); fabricação de queijos com
coagulação lenta (Boursin, Chevre a L’Huile);
outros derivados de leite de cabra; processo para
obtenção de inspeção municipal (SIMPOA);
viabilidade econômica - Curso com ênfase em
atividades práticas.

Últimas vagas

Mais informações: sac@capritec.com.br -
http://www.capritec.com.br/
curso_capritec2.htm - Fone: (19) 3651-5531

Ingredientes:
- 1 cabrito para churrasco;
- 1 maço de alecrim;
- 4 cabeças de alho;
- 10 colheres de sal grosso;
- 15 grãos de cravo;
- vinho a gosto.

Preparo:
Para se ter um bom churrasco, deve-se começar

a lidar com a carne 12 a 20 horas antes de levá-la
ao fogo. A mesma deve ficar marinando nos
temperos até a hora de ir para a brasa.

NOTA DE PARABENIZAÇÃO

Gostaria de parabenizar a Cabanha do Monte,
Cabanha Bem Feita e Capril do Assobio pela
iniciativa de mostrar seu trabalho durante a IX
Feira Nacional do Chimarrão. Quem visitou o
Parque de Exposições de Venâncio Aires, pode
ver animais das raças Saanen, Anglonubiana,
Toggenburg, Boer e Savana.

De acordo com o criador Ademir Biguelini,
este foi  o primeiro passo para o
desenvolvimento da caprinocultura no município
e região. Já existe a possibilidade de, no
próximo ano, aumentar o número de expositores
e de realizar o primeiro leilão de caprinos durante
a feira.

Marcelo  A. Brito
Superintendente de Registro da Caprisul

Anuncie no CaprInforma. É o veículo mais
barato e direcionado diretamente ao público

interessado em caprinos. Não deixe de
coferir os preços e aproveitar esta oportuni-

dade de divulgar a sua Cabanha.

ANUNCIE!

Caprisul entra na era da
informática

A Caprisul está prestes a comprar um computa-
dor.  Assim que isso for viável, a empresa M3TECH
vai desenvolver um sistema operacional, que vai pas-
sar a controlar toda a documentação da Caprisul, que
hoje é feita manualmente. Isso visa facilitar o recebi-
mento de informações das Cabanhas e agilizar a do-
cumentação feita pela Caprisul. Tudo poderá ser re-
passado via internet e o contato com o criador ficará
mais rápido e fácil. Hoje todo o procedimento é feito
em uma máquina de escrever e enviado via correio.
Finalmente a era da informática vai chegar!
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O Campeonato Mundial da Raça Boer foi realizado de 2
a 5 de Maio de 2006, em Upington - África do Sul, cidade
localizada nas margens do rio Orange, junto à fronteira da
Namíbia, tendo em paralelo também os campeonatos das
raças Kalahari Red e Savana. Foi um evento com a
presença do melhor destas raças e representantes de todos
os países com criação relevante destes animais.

Nosso foco principal foi a raça Boer, sem excluir também
dados importantes das outras raças, que agora estão sob
o teto de uma associação comum.

Dois fatos importantes foram de um lado o crescimento
em qualidade e inovação dos criadores menores e a
evolução geral do nível dos animais, quando comparamos
com o show de 2004.

Realizamos extensa documentação fotográfica e em
vídeo, que iremos sucessivamente disponibilizar para os
apreciadores da raça que não puderam ir até lá. Confira
mais fotos no site: www.montesaltos.com

Resultados da raça Boer:
Grande Campeão Mundial da raça Boer - Pip Niewoudt
Reservado Grande Campeão Mundial da raça Boer -
Lucas Burger
Grande Campeã Mundial da Raça Boer - Pip Niewoudt
Reservada Grande Campeã Mundial da Raça Boer -
Sakkie Nell.

Campeonato Mundial da Raça Boer *

Pip Nievoudt conquista mais uma vez o
Grande Campeonato Mundial com

excelente exemplar que representa muito
bem a tendência de peito e pescoço

ainda mais fortes. Também o exemplar
de Lucas Burger segue esta tendência,

associada com a muito pronunciada
formação de carne no pernil traseiro, até

junto ao  joelho.

* Texto enviado por Paulo Verle, proprietá-
rio da Cabanha Montes Altos

ARQUIVO DA CABANHA MONTES ALTOS

A seguir o criador da Cabanha PG,  Paulo
 Garcia, dá o seu depoimento sobre a

part ic ipação e conquista de prêmios da
Cabanha Na XXII Expocampo, em Taquara e
na XXIX Expoleite, em Esteio:

Expocampo - Taquara*:
Trata-se segunda maior feira do RS, com

muita participação popular, comercial e de
expositores, tornando-se uma excelente
oportunidade de negócios. Esta feira teve
como destaque a  grande v is i tação de
criadores da região, que nos gerou bons
negócios, inclusive pós-feira.Tivemos uma
participação com mais de 20 animais das
raças Boer, Anglo e Sannen, nas quais fomos
premiados em todas as raças:
- Boer: Grande Campeão, grande campeã e
reservados;
-  Anglo:  grande e reservada de grande
campeã;
- Sannen: a terceira melhor fêmea e primeiro
lugar em várias categorias.

Criador Paulo Garcia fala sobre a participaração
da Cabanha PG em duas feiras no Estado

ARQUIVO DA CABANHA PG

*Texto enviado por Paulo Garcia, Cabanha PG

Entrega de prêmios na XXIX Expoleite, no Parque de
Exposições Assis Brasil - Esteio

II Fenasul - Expoleite:
Esta feira está consagrada como feira de

negócios, tendo faturado mais de 5 milhões.Não
tivemos resultado durante feira, mas gerou
negócios posterior. Participamos com mais de
20 animais, conseguindo várias premiações:
- Boer: primeiro lugar;
-Anglo: Campeã e reservada;
- Sannen: Campeã e reservada.


