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JOSÉ
SAANEN - PO

É um animal belo acima de tudo, com pedigree de impressionar. José é de  
conformação zootécnica excelente, com 91 pontos na inspeção de registro 
defi nitivo, assim como sua avó materna Amazonas de Poços de Caldas com 
94 pontos.  Aos 2 meses de idade consagrou-se 3° Prêmio Cabrito de Resende 
2008; foi Reservado Campeão Cabrito da II Feileite 2008 e  Campeão Cabrito da 
Exposição de Barra Mansa 2009;  e o 2º colocado na categoria Bode Jovem em 
Resende 2009.
JOSÉ  alia grandes linhagens tanto paterna quanto materna. Sua mãe ELIZABETH 
DE POÇOS DE CALDAS apresentou produção de mais de 9 kg de leite em trato 
comum. É fi lha da Amazonas de Poços de Caldas, diversas vezes citadas neste 
catálogo.
Seu pai é nada menos que o bode mais premiado do país - RENÉ DO ALGODÃO  
DOCE – tendo conquistado 7 Grandes Campeonatos, entre eles o da 1ª Exposição 
Nacional Saanen/2007 e da Feinco/2008. É irmão de 2 cabras com produção 
maior de 10 kg de leite e é pai de outras duas com produções semelhantes. 
JOSÉ  tem como irmã própria a GASELA DE POÇOS DE CALDAS, a 5ª cabra mais 
produtiva do país em todos os tempos, em Torneios Leiteiros Ofi ciais, na categoria 
cabra adulta. Também conquistou prêmio de Grande Campeã nos 5 últimos 
Torneios que participou, sendo 4 com mais de 10 kg/dia de leite em média. 
Por ocasião de 2 desses torneios, conquistou concomitantemente o Grande 
Campeonato de pista Saanen e o Reservado Grande Campeonato e, ainda nos 
2, conquistou o prêmio de melhor úbere adulto. Gasela apresentou lactação 
de 2.399,9 kg de leite 305 dias de lactação no CLOC 2010. Está entre 
as 10 cabras mais produtivas do mundo.
Tem como irmã paterna outra recordista - HELINHA DE POÇOS DE CALDAS –  
cabra Recordista Nacional na categoria cabrita (1ª cria), com 8,700 kg de leite, 
na I Feileite, em 2007; Recordista Nacional na categoria cabra jovem (2ª cria), 
com 10,143 kg, na II Feileite/2008; Fechou produção de 1.449,5 kg de leite (1ª 
cria), em lactação de 305 dias, no Controle Leiteiro Ofi cial Embrapa/Caprileite, 
atingindo o segundo lugar da lista das melhores lactações, de idade entre 1 a 
2 anos, sendo que a 1ª colocada era de 2ª cria. René ainda produziu outras 12 
fi lhas com produção entre 6 e 7,5 kg por dia (na 1ª cria) e entre 7 e 9 kg a partir 
da 2ª cria.
Também é irmã do  JOSÉ, a Januária de Poços de Caldas que conquistou o 
Campeonato Cabra Jovem, no Torneio Leiteiro de Resende/RJ em 2010, com a 
produção de 8,412 kg/dia de leite, oportunidade em que sagrou-se a 5ª cabra 
mais produtiva do país da categoria.

Gasela Poços de Caldas
irmã própria

Helinha de Poços de Caldas - irmã paterna
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da Silva e fi lhos

TIL100

SOBERANO DA S. ANDRADAS   1401996021

RENÊ DO ALGODÃO DOCE   2641202048

 SABA DO ALGODÃO DOCE   2641200007

TUCANO SERRA DAS ANDRADAS   1401999118

ELIZABETH DE POÇOS DE CALDAS   1406903407 

AMAZONAS DE POÇOS DE CALDAS   140699908


