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Básico: "From farm to fork"
 

The farmer looks after the cattle until
they're around two years old. 

O fazendeiro cuida do gado até que eles
tenham aproximadamente dois anos de

idade.
 

The usual age at which they're turned into
the beef we eat. 

A idade usual em que eles se transformam
na carne que comemos.

 

In the United Kingdom, there are strict laws
to ensure that all animals including the

ones we
farm for meat are properly cared for and

treated well. 
No Reino Unido, existem leis estritas para
garantir que todos os animais, incluindo

aqueles que são criados para a produção
de carne sejam bem cuidados e tratados. 

 

 

 

 



Continuação do áudio Básico: 
"From farm to fork"

 

Each animal is tagged so that it can be kept
track of through each stage of its life, this is

called an ear tag.
Cada animal é marcado para que possa ser
acompanhado durante cada estágio de sua

vida, isso é chamado de "brinco".
 

The cattle live in different conditions depending
on the time of year.

O gado vive em diferentes condições,
dependendo da época do ano.

 

In the summer time when it is warm, they live
outside in the field and eat fresh grass.

No verão, quando está quente, eles vivem do
lado de fora no campo e comem grama fresca.

 

In the winter they live inside as it is too cold and
wet for them to stay out in the field.

No inverno, eles vivem no interior, pois é muito
frio e úmido para ficarem fora no campo.

 

They live in a barn like this one and sleep on
straw keeping them warm and dry.

Eles vivem em um celeiro como este e dormem
em palha, mantendo-os quentes e secos.



Intermediário/avançado: 
"3 things to help honeybees"

 

Pollinators are in decline and one the most
recent manifestations of that is colony collapse

disorder or CCD. 
Os polinizadores estão em declínio e uma das
manifestações mais recentes é o distúrbio do

colapso das colônias ou DCC.
 

This is a situation, a phenomenon where adult
bees actually leave the parent colony for no

apparent reason. 
Esta é uma situação, um fenômeno em que as
abelhas adultas na verdade deixam a colônia-

mãe sem motivo aparente.
 

One of the factors we think at play here is
pesticides. 

Um dos fatores que pensamos atuar aqui são
os pesticidas.

 

So many homeowners ask us, "What they can do
to contribute to the health and welfare of

pollinators?" 
Muitos proprietários (de casas) nos perguntam:
"O que eles podem fazer para contribuir para a

saúde e o bem-estar dos polinizadores?"
 

 

 

 



Continuação do áudio Intermediário/avançado: 
"3 things to help honeybees"

 

And as a matter of fact, I would suggest three
things; One, is the careful use of pesticides in

general, and herbicides specifically.
E, de fato, eu sugeriria três coisas; Uma é o uso
cuidadoso de pesticidas em geral e herbicidas

especificamente.
 

It's actually those dandelions and clover plants
that provide nectar and pollen for pollinators.

Na verdade, são os dentes-de-leão e as plantas
de trevo que fornecem néctar e pólen para os

polinizadores.
 

The second thing that homeowners can do is
actually plant for pollinators.

A segunda coisa que os proprietários (de
casas) podem fazer é, na verdade, plantar para

os polinizadores.
 

There are lots of beautiful flowering plants that
can be incorporated into your garden that
actually provide forage for pollinators and

contribute to their health.
Existem muitas plantas com flores bonitas que

podem ser incorporadas ao seu jardim que
realmente fornecem forragem para os

polinizadores e contribuem para a saúde deles.
 

 



Continuação do áudio Intermediário/avançado: 
"3 things to help honeybees"

 

Thirdly consider buying honey from your local
beekeeper.

Em terceiro lugar, considere comprar mel do
seu apicultor local.

 

By supporting the local beekeeper you're also
supporting your local bee population.

Ao apoiar o apicultor local, você também está
apoiando sua população local de abelhas.

 

Be good to your pollinators and they'll be good
to you.

Seja bom com seus polinizadores e eles serão
bons para você.


