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Horóscopo Humor
02 de Julho  2009

TU TI TU TU TU TU
Em uma visita aos Estados Unidos, Lula e sua esposa, hospedaram-se num luxuoso

Hotel.
Cerca das 17h00, o Presidente agarra no telefone, chama o serviço de quartos e diz:
- TU TI TU TU TU TU!
A recepcionista não compreende o que quer dizer e crendo que se tratava de uma

mensagem cifrada, avisa imediatamente o FBI.
Num ápice, apresentam-se dois agentes do FBI e após horas de observação e estudos

não conseguem decifrar a mensagem decidem então, chamar a CIA.
Os serviços secretos mandam mais dois agentes ao hotel e começam a investigar e a

tentar decifrar a mensagem, mas sem qualquer resultado.
Entretanto, Lula, volta a telefonar para a recepcionista, agentes do FBI e da CIA

ouvem a mensagem:
- TU TI TU TU TU TU!
Desesperados os agentes resolvem chamar o tradutor oficial da lingua portuguesa.
Um caça supersónico do Pentágono pousa instantes depois no aeroporto Kennedy,

o respectivo tradutor oficial é conduzido sem mais delongas ao Hotel.
Chegado ao hotel e posto a par da situação o tradutor disfarça-se de criado, vai aos

aposentos do Lula e descobre o mistério.
- O presidente brasileiro simplesmente queria dizer: “Two tea to 222”!

****
ASSALTO EM MINAS
Um ladrão entra com uma arma em um banco, na cidade de Belzonte e exige o

dinheiro do caixa. Uma vez com o dinheiro na mão, ele se volta para um cliente e pergunta:
- Você me viu roubar este banco?
- Sim, vi.
O ladrão atira nele. Depois, volta-se para um jovem parado ao lado de uma senhora

e pergunta:
- Você me viu roubar este banco?
- Uai moço, num vi não, mas minha sogra aqui viu...

****
LUJINHA DO SALIM
Um engravatado entra na lojinha do Salim, na 25 de março, e olha com desprezo

para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o chão de tacos de madeira sem
polimento.

O Salim se irrita com o desprezo do sujeito, e resmunga:
- Está olhando feio bra lujinha do Salim? Com esta lujinha, Salim tem apartamento

Moema, tem apartamento Guarujá, tem casa Campos do Jordão, tem casa Riviera do Zão
Lourenzo, tem filho estudando medicina Estados Unidos, tem filha estudando moda Paris,
tudo só com lujinha!

O sujeito vira e diz:
- O senhor sabe quem eu sou? Eu sou fiscal do Imposto de Renda!
- Muito brazer! Eu Salim, maior mentiroso da 25 de março.

****
HOMENS SÃO COMO...
Homens são como café
Os melhores são ricos. quentes, encorpados e te mantém a noite toda acordada....
Homens são como aparelhos de Mix
Você precisa de um mas não sabe exatamente para que....
Homens são como máquinas de xerox
Você precisa deles para reprodução mas também só para isso...
Homens são como previsões de horóscopo
Sempre falam o que você tem que fazer e geralmente estão errados
Homens são como pipoca
Satisfazem, mas por um curto período de tempo
Homens são como tempestades de neve
Você nunca sabe quando eles vem, de que tamanho vão ficar e quanto tempo vai

durar....
Homens são como carros usados
Ambos são féceis de ter, baratos, mas te enchem de problemas e a dona anterior não

aceita devolução
****

DEUS E A MULHER
A Dona de Casa, buscava gravetos para o fogão a lenha, a fim de fazer o almoço

para sua família, cortando o galho de uma arvore já tombada do lado de um rio, mas seu
machado caiu dentro do rio.

A mulher suplica a Deus que lhe aparece e pergunta:
- Por que você esta chorando?
A mulher responde que seu machado havia caído no rio. E Deus entra no rio do qual

tira um machado de ouro e pergunta:
- É este seu machado?
A nobre mulher responde:
- Não, Deus, não é esse.
Deus entra novamente no rio e desta vez tira um machado de prata:
- É este e seu?
- Também não, responde a dona de casa.
Deus volta ao rio e tira um machado de madeira e pergunta:
- É este teu machado?
- Sim, responde a nobilíssima mulher.
Deus estava contente com a sinceridade da mulher, e a mandou de volta para casa

dando-lhe os três machados de presente.
Um dia, a mulher e seu amantíssimo marido estavam passeando nos campos quando

ele tropeçou e caiu no rio. A infeliz mulher então, suplica a Deus que aparece e pergunta:
- Mulher, por que você esta chorando?
A mulher responde que seu esposo caiu no rio. Imediatamente Deus mergulha e tira o

Thiago Lacerda do rio e pergunta:
- É este seu marido?
- Sim, sim... - responde a mulher, e Deus se enfurece:
- Mulher mentirosa!!! exclama.
Mas a mulher rapidamente se explica:
- Deus, me perdoe, foi um mal entendido. Se eu dissesse que não, então o Senhor

tiraria Gianechini do rio, depois se eu dissesse que não era ele, o Senhor tiraria meu marido,
e quando eu dissesse sim, o Senhor mandaria eu ficar com os três. Mas eu sou uma humilde
mulher e não poderia cometer trigamia... só por isso eu disse “sim” para o primeiro deles...

E Deus achou justo, e a perdoou.
Moral da história: mulher mente de um jeito que até Deus acredita.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

ÁRIES

Compreenda que há questões amplas acontecendo mundialmente que afetam fatores pessoais. Isso faz-
nos faz perceber como estamos todos interligados, como cada ato individual tem repercussão coletiva.
Para além da globalização, o que está em jogo é o oceano das emoções coletivas, ariano.
Atenção com tendência a superestimar algo que não tem o valor que você atribui, podendo levar a
prejuízos financeiros ou a incômodos afetivos e nos relacionamentos. Como colocar em prática as idéias
ousadas e os projetos que dependem de outras pessoas é o desafio ariano.

TOURO

O planeta Urano inicia o movimento de retrogradação, em que permanecerá até novembro. É um período
em que os taurinos reavaliarão as amizades, o envolvimento com grupos, com reformas pessoais e
coletivas. Liberdade, individualidade e participação social serão reavaliadas.
Tendência a iludir-se com uma miragem, algo que parece sedutor, mas que esconde alguma coisa essencial.
Portanto, não se baseie no glamour das aparências. Pode também haver uma sensação de melancolia,
talvez por projetar em alguém o anseio por um amor que está além do humano...

GÊMEOS

No alto do céu geminiano ocorre o movimento retrógrado de Urano, caracterizando um período, que irá
até novembro, em que você deverá reavaliar as mudanças que deseja para a vida profissional e pessoal.
Há uma rebeldia que agora se manifestará interiormente. Reveja o significado de liberdade.
Tendência a iludir-se com uma miragem, algo que parece sedutor, mas que esconde alguma coisa essencial.
Portanto, não se baseie no glamour das aparências. Pode também haver uma sensação de melancolia,
talvez por projetar em alguém o anseio por um amor que está além do humano...

CÂNCER

Situações vinculadas a viagens, conhecimentos, contatos com outras culturas e crenças, passarão por
reavaliação com o propósito de estimular um novo sentido de originalidade e singularidade pessoal.
Você vai rever os conceitos que regem a sua vida. E como eles estão vinculados a parcerias e emoções.
Alguma decepção com amigos ou com parceiro afetivo ou profissional poderá ensinar sobre as implicações
espirituais desses relacionamentos. Você deverá deixar as coisas claras, evitando envolver-se em
confusões. Mas tende a sentir que as coisas estão aquém do que poderiam ser.

LEÃO

Tendência a mudanças, mas que a partir de agora ocorrem mais subjetivamente, não tanto em
circunstâncias externas. Os próximos meses são importantes para reavaliar os relacionamentos, a
intimidade, a sexualidade e os recursos e negócios que compartilha com as pessoas.
Cuidado com situações constrangedoras nos relacionamentos, no trabalho ou nas finanças. Evite deixar-
se seduzir por algo que não está suficientemente claro. Você tende a ver o que quer ver, a objetividade
está prejudicada. Por isso, atenção. Interesses criativos, artísticos e espirituais favorecidos.

VIRGEM

Relacionamentos passarão por profundas reavaliações, onde o sentido de individualidade pessoal deverá
ser respeitado. Caso contrário, os conflitos tendem a se acirrar, com cada pessoa lutando pelo seu
espaço. Liberdade não é fazer o que se quer, mas ser consciente de quem se é.
Como colocar em prática os anseios elevados que você possui e como transcender expectativas irreais
e ilusões que outrora povoaram o seu coração: eis o desafio virginiano. Não se baseie apenas nas
aparências, tenha um olhar profundo sobre as coisas. Intuição auxilia.

LIBRA

Reflita sobre como tem se expressado no trabalho, nas atividades e interesses cotidianos e como tem
cuidado da saúde. Estes serão temas que passarão por resignificação ao longo dos próximos meses.
Desejará mudanças, mas tende a estar reticente, pois sabe que elas envolvem transformações internas.
Decepção afetiva ou financeira pode levá-lo a rever o significado de afeto, confiança, amizade e parceria.
Afetividade e sensualidade estão estimuladas, mas com um toque ilusório. Por isso é de grande valor
prestar atenção às situações que agora se apresentam, para não se envolver em encrencas.

Escorpião

Alguma irritação e hipersensibilidade são esperadas hoje e amanhã, pois a Lua transita seu signo justo
neste começo de mês. E ela se harmoniza com o Sol, mostrando caminhos seguros e bons através da
intuição e dos sonhos. Amigos de longe dão esperanças e combatem o tédio.

SAGITÁRIO

Reavaliação do significado de autonomia e liberdade, que atua nas situações domésticas, emocionais e
profissionais. Você tende a estar mais voltado para si, para a redescoberta da individualidade. Mas isso
pode gerar atritos com os familiares. Importante é que cada um respeite o espaço alheio.
Selecione as informações que auxiliam a ter mais qualidade de vida e ajudam os relacionamentos a
evoluirem. Você almeja por algo que esteja além do mundano, pois sente o peso de certas decepções.
Mas almejar o melhor não significa ver apenas o que quer ver e iludir-se, sagitariano.

CAPRICÓRNIO

Intuição. Tendência a manifestar interesses distintos dos habituais. Estudos autodidatas favorecidos.
Mente captando tendências futuras e se afinando com pessoas e grupos com ideais vanguardistas.
Retorno de situações deverá levar a soluções alternativas, ainda não experimentadas.
Atenção com questões financeiras e emocionais, que são o desafio deste momento, capricorniano.
Talvez esteja superestimando algo que não tenha real valor. Ou está subestimando o que é essencial.
Esta questão de valores é importante. Criatividade é o diferencial do momento.

AQUÁRIO

Reavaliação do que é importante em sua vida. Até novembro poderá ter que rever negócios pendentes e
resolver situações que envolvem finanças, recursos e valores emocionais. Tende a pensar em novas
formas de expressar suas habilidades e de lidar com os recursos, aquariano.
Júpiter e Netuno, m movimento pelo seu signo, aspectam o planeta Vênus, indicando dificuldade de
harmonizar o desejo de expansão de horizontes com as questões práticas, as demandas familiares e
emocionais. De um lado a busca de estabilidade, de outro o desejo de voar mais longe...

PEIXES

O planeta Urano, em movimento pelo seu signo, passa ao movimento retrógrado, onde permanecerá até
novembro, indicando um período em que você tende a estar mais voltado para as suas próprias descobertas
e para a resignificação de individualidade, liberdade e inconvencionalidade.
Netuno, o regente pisciano, está em contato com Vênus, indicando aquele tipo de amor sublime que os
piscianos anseiam, mas que deve ser compreendido como afeto incondicional e não como a projeção de
ilusões e expectativas irreais sobre as pessoas. Expresse criativamente este desafio.

Macarrão com maionese ao forno
•  Ingredientes
•  5 tomates (sem pele e sem sementes)
•  1 pacote de talharim 500 g
•  500 g de mussarela (em cubos)
•  1 colher de sopa de orégano
•  Azeitonas a gosto
•  250 g de maionese
•  2 caldos knorr ou sazón de sua preferência (galinha)
•  Temperos a gosto
•  2 cebolas

• Modo de Preparo

1. Cozinhar o talharim com o caldo knorr ou sazón, al dente

2. Cortar a mussarela em cubos, o tomate tirar a pele e a semente e cortar em cubos, picar azeitonas

3. Cortar a cebola em cubos

4. Colocar em uma tigela tudo junto e a maionese com o orégano, misturar tudo

5. Junte com o talharim cozido e misture a maionese com todos os ingredientes também já misturados

6. Colocar no forno à 180° até a mussarela derreter

Pudim de ricota fácil
•  Ingredientes
•  500 g de ricota fresca
•  1 lata de leite condensado
•  2 latas de leite (a mesma do leite condensado
•  4 gemas
•  2 colheres (sopa) de manteiga
•  8 colheres (sopa) de açúcar
•  4 colheres (sopa) de maisena
•  4 claras em neve
•  Calda:
•  Açúcar
•  Água

• Modo de Preparo

1. Coloque no liquidificador a ricota, leite condensado, as gemas, o leite, a manteiga, açúcar e a
maisena

2. Bata tudo

3. Depois de batido, coloque em uma tijela grande e coloque as claras em neve

4. Mexer suavemente

Calda:

1. Na assadeira coloque o açúcar e deixe queimar (caso fique muito duro jogue um pouco de água)

2. Depois da calda pronta jogue o pudim no centro da assadeira

3. Coloque ele pra assar no forno em banho-maria

4. Para desenformar espere esfriar

5. Coloque na geladeira 1 hora

6. Sirva gelado

RRRRReceitaseceitaseceitaseceitaseceitas Acesse:
www.tremembeonline.com.br
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A empresa Viva Pinda,
responsável pelo
gerenciamento do sistema de
transporte coletivo no
município, levou uma
orquestra à praça Barão
Homem de Mello.À convite
da direção da empresa, a
orquestra da Igreja
Assembléia de Deus –
Ministério Belém apresentou
números de música sacra,
sob a regência do maestro
Marcos Cardoso Prudente.A
novidade criada pela Viva
Pinda despertou o interesse
dos passageiros e demais
pessoas que circulavam pelo
local. Para a dona de casa

Maria de Lourdes Castilho foi
uma surpresa ouvir as
músicas. “Foi uma ótima ideia
para uma manhã de sábado,
faz bem pra alma e ajuda o
tempo passar. A empresa está
de parabéns pela iniciativa”,
declarou.A jovem Carolina
Godoi disse que nunca havia
visto uma empresa de ônibus
demonstrar interesse pelos
aspectos culturais e sociais da
cidade.O gerente
administrativo da Viva, Gessé
Martins, ressaltou que o
objetivo da empresa, com
ações como está, é o de estar
cada vez mais próxima da
comunidade, promovendo

ações de melhorias não só no
transporte urbano como
também em outros setores.
Ele agradeceu ao pastor
Euclides Vaz Júnior, da
Assembleia de Deus, pela
participação do coral e
destacou que uma nova
Manhã Musical será realizada
neste mês de julho.
 A empresa tem desenvolvido
outras ações de
responsabilidade social
dentro do município, entre
elas a participação na
cerimônia de formatura do
projeto Edutran, da
prefeitura local, com a
doação de duas bicicletas.
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O Serviço de Obras Sociais
já iniciou os preparativos para
a 1ª Feijoada Solidária,
programada acontecer no
horário do almoço do próximo
dia 18 de julho. O evento, em
prol das obras assistenciais da
entidade, acontecerá na
quadra do Instituto Salesianos
e os convites podem ser
adquiridos na sede do
SOS.Cada convite dá direito
à feijoada completa. A
refeição é servida em dois
marmitex, um contendo a
feijoada, outro com arroz,
couve e farofa, além de um
recipiente com vinagrete e
uma laranja, ao custo de
apenas R$ 10. Segundo
informações do SOS, após a
retirada do convite, a pessoa
interessada deve se dirigir à
quadra do Salesianos para
buscar a feijoada, que será
servida para viagem.Toda a

verba arrecadada com a
comercialização dos pratos
será revertida às obras da
entidade, que diariamente
centenas de pessoas, entre
famílias carentes, população
de rua, migrantes e
dependentes químicos.
Cursos oferecidos. Além do
atendimento ao público, o SOS
oferece cursos
profissionalizantes à
população. Geralmente são
cobrados valores simbólicos,
também para auxílio às obras
assistenciais da entidade. No
próximo dia 13 dois cursos
serão iniciados: Manicure,
Pedicure e Unhas Artísticas
e o curso de Cabeleireiro
Masculino. Com duração de
três meses, o curso será
ministrado em dois horários,
das 14 às 17 horas e das 18
às 21 horas. Já o de
cabeleireiro terá duração de

quatro meses e as aulas
acontecerão no período
noturno, das 19 às 21 horas.
Nas aulas, os participantes
vão aprender as técnicas de
corte, tratamento de cabelo,
barba, bigode, entre outros
itens. No dia 4 de agosto terá
início o curso de Massagem
Modeladora, Redutora e
Relaxante, com aulas das
18h30 às 20h30 e um mês de
duração. Todos os cursos são
apostilados e oferecem
certificado de conclusão.
Além disso, representam uma
oportunidade de
profissionalização e emprego
para quem participa. O
Serviço de Obras Sociais fica
na rua Dr. Frederico
Machado, 254, centro de
Pindamonhangaba. Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3642-2787.
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Principal iniciativa é aumentar
presença de ômega-3 na dieta
bovina. Resultados podem ser
de 30% menos gases-estufa
vindos do rebanho.
Ruminando em uma recente
manhã ensolarada, Libby, uma
vaca Holstein, pausou para
fazer sua parte na batalha
contra o aquecimento global:
emitir um arroto aromatizado.
Libby, com seis anos de idade,
e as outras 74 vacas leiteiras
da fazenda de Guy Choiniere
estão no centro de um
experimento para determinar
se uma mudança na
alimentação pode ajudá-las a
expelir menos metano, um
potente gás retentor de calor,
associado às mudanças
climáticas. Desde janeiro,
vacas em 15 fazendas de
Vermont têm seus depósitos
de grãos adaptados para
incluir mais plantas como
alfafa e linhaça – que, ao
contrário do milho e da soja,
imitam as gramas da
primavera. Os animais
evoluíram, há muito tempo,
para comê-las. De acordo
com a última medição, em
meados de maio, a liberação
de metano pelo rebanho de
Choiniere caiu 18%. Enquanto
isso, a produção de leite se
manteve a mesma. O
programa foi iniciado pela
Stonyfield Farm, fabricante de
iogurte, nas fazendas de
Vermont fornecedoras de leite
orgânico. Choiniere, criador
de gado leiteiro da terceira
geração, que virou orgânico
em 2003, disse sentir que o
resultado seria bom, mesmo
antes de receber os
resultados. “Elas estão mais
saudáveis”, disse ele,
referindo-se às suas vacas.
“A pele está mais brilhosa e o
hálito, mais doce.” Adocicar
o hálito das vacas é uma
questão urgente, afirmam
cientistas do clima. Esses
animais possuem bactérias
digestivas no estômago, que
fazem os bichos expelirem
metano, o segundo gás
retentor de calor mais
significativo, depois do dióxido
de carbono. Apesar de ser
muito menos comum na
atmosfera do que o dióxido de
carbono, sua capacidade de
retenção de calor é 20 vezes
maio. Inventário, Frank
Mitloehner, professor da
Universidade da Califórnia
que coloca vacas em tendas
cercadas e mede “erupções”
dos animais, afirma que uma
vaca normal expele – grande
parte através de arrotos, mas
também por flatulência – de
90 a 180 quilos de metano por
ano. Em um cenário mais
amplo, com o crescimento da
produção mundial de leite e
carne previsto para o dobro
nos próximos 30 anos, as
Nações Unidas consideraram
os rebanhos como uma das
ameaças de curto prazo mais
sérias para o clima do planeta.
Um relatório de 2006
analisando o impacto
ambiental das vacas no mundo
todo, incluindo o
desmatamento de florestas
para a criação de pastos,
estimou que esses animais
podem se tornar mais
perigosos para a atmosfera da
Terra do que caminhões e
carros juntos. Nos Estados

Unidos, onde a produção
média de leite por vaca mais
que quadruplicou desde a
década de 1950, menos vacas
são necessárias para produzir
um litro de leite. Assim, o total
de emissões de gases do
efeito estufa pela indústria
leiteira americana, por galão,
é relativamente baixo em
relação às emissões de países
menos industrializados. A
Dairy Management Inc.,
braço promocional e de
pesquisa da indústria de
laticínios, afirma corresponder
a apenas 2% das emissões do
país de gases retentores de
calor – a maior parte é o
metano das vacas. Ainda
assim, Erin Fitzgerald, diretora
de consultoria social e
ambiental da Dairy
Management, afirma que a
indústria quer evitar a
possibilidade de que os clientes
possam igualar produtos
lácteos a, digamos, uma mina
de carvão. A instituição
iniciou o programa da “vaca
do futuro”, buscando formas
de reduzir as emissões totais
da indústria em 25% até o
final da próxima década.
Análise completa, O
professor William Wailes,
chefe do departamento de
ciência animal da
Universidade do Colorado,
envolvido no projeto da vaca
do futuro, afirma que os
cientistas estão analisando
tudo, da genética – vacas que,
naturalmente, expelem menos
metano – a adaptações das
bactérias no estômago das
vacas. No curto prazo, disse
Wailes, mudanças na
alimentação têm sido mais
promissoras. A Stonyfield, que
começou como um braço de
levantamento de fundos para
uma escola sem fins lucrativos
de laticínios orgânicos e ainda
tem uma tendência
progressista, tem trabalhado
no problema há mais tempo
que a maioria. Nancy
Hirshberg, vice-presidente de
recursos naturais da
Stonyfield, autorizou uma
avaliação completa do
impacto de sua empresa nas
mudanças climáticas, em
1999, que se estendeu às
emissões de alguns de seus
fornecedores. “Fiquei
chocada quando recebi o
relatório”, disse Hirshberg,
“pois ele apontava a produção
de leite como nosso principal
impacto. Não era a queima de
combustíveis fósseis para o
transporte e a embalagem,
mas a produção de leite.
Ficamos no chão”. A partir
daquele momento, Hirshberg
começou a buscar uma forma
de fazer as vacas emitirem
menos metano. Uma solução
potencial foi oferecida pelo
Grupo Danone, fabricantes
franceses do iogurte Danone
e da água Evian, que comprou
ações majoritárias da
Stonyfield, em 2003.
Cientistas que trabalham com
o Grupo Danone estavam
estudando por que suas vacas
eram mais saudáveis e
produziam mais leite na
primavera. A resposta,
determinaram os cientistas, é
que o pasto da primavera é
mais rico em ácidos graxos
ômega-3, capazes de ajudar o
trato digestivo das vacas a

operar de forma mais suave.
O milho e a soja, alimentos
que, graças à ajuda
governamental pós-guerra, se
tornaram dominantes na
indústria leiteira, têm um tipo
completamente diferente de
estrutura de ácido graxo.
Quando os cientistas
começaram a colocar
concentrações maiores de
ômega-3 na comida das
vacas durante todo o ano, os
animais ficaram mais
robustos, o trato digestivo
funcionava melhor e as vacas
produziam menos metano. Na
França , A nova alimentação
é usada em 600 fazendas na
França, segundo Julia
Laurain, representante da
Valorex SAS, empresa
francesa produtora de aditivos
alimentares e que trabalha
com a Stonyfield para trazer
o programa aos Estados
Unidos. A razão pela qual os
fazendeiros gostam de milho
e soja é que eles são uma
fonte abundante e barata de
energia e proteína – e isso
pode levar a alguma
resistência a substituí-los por
outros elementos. No entanto,
Laurain afirmou que o linho
custa menos que a soja,
apesar da flutuação do preço
dos grãos. Mesmo assim, o
linho, cultivado no Canadá, é
geralmente aquecido para
liberar o óleo em sua semente
e conceder o máximo
benefício à vaca. Por
enquanto, é caro, pois não
existe fábrica para processar
o linho nos Estados Unidos, e
ele está sendo enviado da
Europa. Se o programa-piloto
fosse expandido, disse ela,
uma instalação de
aquecimento seria construída
nos Estados Unidos, e os
custos de processamento
seriam reduzidos. Laurain
sustenta que, mesmo que a
alimentação tenha preço mais
alto, ela permite economia de
custos, pois a produção de
leite aumenta cerca de 10%
e os animais crescem mais
saudáveis, vivem mais e
produzem leite por mais
tempo. Os resultados da
redução de metano têm sido
muito mais significativos na
França do que o piloto de
Vermont – cerca de 30% –,
pois o alimento é distribuído
aqui não só para fazendas
orgânicas, onde os animais já
comem pasto pelo menos
metade do ano, mas também
para grandes fazendas
industriais. Fazendas do
programa da Stonyfield, como
a de Choiniere, também
dependem do método da
Valorex para medir a redução
de metano, que envolve a
análise de ácidos graxos no
leite das vacas. Wailes, da
Universidade do Colorado,
acredita que o método para
analisar a redução das
emissões de metano é
promissor. “Acredito que isso
é totalmente possível”, disse
ele. Entretanto, Choiniere
afirma que, independente dos
resultados dos testes, ele
planeja continuar com o novo
sistema de alimentação. “Elas
estão mais saudáveis e
felizes”, disse ele, referindo-
se às suas vacas, “e é isso
que realmente importa para
mim”.
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