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Animais/Natureza

Abelhas via postal
P

ara beneficiar os apiários brasileiros a APTA
(Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) esta usando os serviços dos correios, o Sedex,
para enviar remessas de abelhas rainhas e operárias para qualquer parte do Brasil, com a intenção
de melhorar significadamente a produtividade.
A única instituição pública do Brasil que oferece abelhas rainhas é a APTA de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Segundo a pesquisadora,
Maria Luisa Teles Marques Florêncio, as rainhas
fecundadas têm 100% de aceitação nas colméias,
sendo que menos da metade das abelhas virgens
são acolhidas.
As abelhas podem permanecer vivas pelo prazo de até sete dias, expostas a uma temperatura
que varia de 20 a 25 graus, isto dentro de uma
embalagem própria para esse transporte. O produtor que solicitou as abelhas para o seu apiário
recebe também as instruções para que saiba qual
o melhor momento de trocar a rainha.
Os custos variam. As abelhas rainhas virgens
custam em média seis reais e as fecundadas em
torno de 15 reais. Nestes valores já está incluso o
custo das embalagens.

As vacas que bebem vinho
Para obter uma carne mais saborosa e suculenta, fazendeiros de Lunel – Viel (França)
desenvolveram um método já conhecido e praticado pelos japoneses. As vacas das fazendas
bebem 1,5 litros de vinho por dia, para que assim possam ter a tão saborosa carne chamada:
Vibovin. Normalmente os criadores de gado
dão ao rebanho, diariamente, doses de cerveja,
para que assim possam conseguir o bife “Kobe”
(considerada a melhor carne do mundo).

Inglaterra no corpo de um peixe
Um peixe de água doce, originário da China, de
espécie Carpa, chamou a atenção dos fotógrafos
do jornal britânico “The Telegraph” por apresentar em seu corpo, contornos do mapa da Grã –
Bretanha. A população brinca com o inusitado
acontecimento, dizendo que isso seria indício de
que a Inglaterra esta debaixo d’água.

O encantador de porcos
O veterinário, Kees Scheepens,
da Holanda recebeu o apelido de
“Encantador de porcos”, pelo seu
ilustre talento de hipnotizá-los, a
técnica utilizada é para medir o nível
de estresse dos animais. O holandês já
aconselhou mais de 15 mil criadores
de suínos no mundo e todos ficam
perplexos com a sua habilidade.

Plaza Itapema tem novo diretor e continua com
a bandeira da rede gaúcha Plaza Hotéis
Divulgação / Plaza

O Plaza Itapema Resort & SPA, localizado em Itapema, Litoral
Norte de Santa Catarina, apresentou seu novo diretor Lamarck
Pequeno durante reunião realizada em Porto Alegre. O resort,
com ampla estrutura de lazer, entretenimento, marina, praia de
800 metros, situado entre as águas esverdeadas do Atântico e
a Mata Atlântica, a 100 km de Florianópolis, continuará com
a bandeira Plaza Hotéis do RS. “Os novos investimentos continuam sendo realizados visando os eventos especiais no Natal,
Réveillon e o Verão 2012/2013”, informou o superintendente
da rede, Carlos Henrique Schmidt.
Segundo o diretor operacional “os clientes do Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catarina representam mais de 50% do fluxo
de visitantes na alta temporada”. O resort, agora com controle
de investidor paranaense, tem operação total da Rede Plaza.
O Jornal Mente Corpo, congratula-se com o novo e experiente
executivo, e formula votos de aplauso e solidariedade ao diretor do Plaza Itapema.

Carlos Henrique e Lamarck

