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 Foi realizado no mês 
de junho o Projeto do Ministério 
Publico do Trabalho, coordenado 
por Wiliam Souza. Este projeto é 
realizado desde 2013. Em 2013 
era a nível Estadual, em 2014 foi 
Municipal e neste ano de 2015 
está sendo a nível Nacional. As 
Escolas Municipais do Prata es-
tão concorrendo em 04 catego-
rias, sendo: - Conto ou Poesia; 
- Esquete Teatral; - Música; - Pin-
tura. Tema do Projeto: Trabalho 
Infantil.

Projetos  A Secretaria Municipal 
de Obras intensificou a Operação 
Tapa-buracos nas ruas do Prata, 
em função das chuvas que caí-
ram na cidade durante os últimos 
meses. A ação, foi reforçada com 
uma equipe. Segundo o secretário 
municipal de Obras, Alessandro, a 
cidade está com 80% dos buracos 
tampados. A operação segue in-
tensificada em 2015. Em períodos 
de chuva, a deterioração do pavi-
mento é favorecida pelo impacto e 
acúmulo de água. 
 Prevenção - A população 
pode contribuir para a prevenção 
da danificação do asfalto das ruas, 
não jogando lixo de forma irregular 

Operação Tapa Buracos
em vias públicas, depositando-o, 
de preferência, em lixeiras ele-
vadas e evitando manter entulho 
na calçada, para não obstruir o 
sistema de escoamento de águas 
pluviais, canaletas, o que contribui 
para o aumento do acúmulo de 
água no asfalto. 

 No dia 19 de Junho foi re-
alizada a Festa Junina da Escola 
Municipal Dagoberto Sebastião de 
Queiroz e no dia 20 de junho, foi o 
dia da Escola Municipal Alice Bit-
tencourt proporcionar muita festa, 
alegria e diversão! 

Festas Juninas



2 Sexta-feira, 26 de Junho de 2015

CURTINHAS E RAPIDINHAS
PENSAMENTOS DE MAQUIA-
VEL - “Quem se torna senhor de 
uma cidade habituada a viver em 
liberdade e não a destrói, espe-
ra para ser destruído por ela”. - 
“Mas a ambição do homem é tão 
grande que, para satisfazer uma 
vontade presente, não pensa no 
mal que daí a algum tempo pode 
resultar dela”. - “A mediocridade 
e o anonimato são a melhor es-
colha”. - “Homens ofendem por 
medo ou por ódio”. - ”Há uma dú-
vida se é melhor sermos amados 
do que temidos, ou vice-versa. 
Deve-se responder que gostaría-
mos de ter ambas as coisas, sen-
do amados e temidos; mas, como 
é difícil juntar as duas coisas, se 
tivermos que renunciar a uma de-
las, é muito mais seguro sermos 
temidos do que amados... pois 
dos homens, em geral, podemos 
dizer o seguinte: eles são ingra-
tos, volúveis, simuladores, covar-
des e ambiciosos; eles furtam-se 
aos perigos e são ávidos de lu-
crar. Enquanto você fizer o bem 
para eles, são todos teus, ofere-
cem-te seu próprio sangue, suas 
posses, suas vidas, seus filhos. 
Isso tudo até em momentos que 
você não tem necessidade. Mas, 
quando você precisar, eles viram-
-lhe as costas”.
MORTE DO BOATO - A coisa 
anda tão horrível para o impopu-
lar desgoverno Dilma que, desde 
sábado, uma piada lançada sá-
bado nas redes sociais, ontem se 
transformou em um boato mór-
bido. Não passou da mais pura 
mentira o "informe" de que Dilma 
teria tentado se suicidar, toman-
do overdose de tranquilizantes, 
no Palácio da Alvorada. De todo 
modo, se fosse notícia verídica, já 
seria falta no nascedouro, porque 
Dilma está mais que viva, mas 
a Presidenta já morreu logo que 
assumiu o segundo mandato, e 
tem zero chance de ressuscitar... 
(Fonte Site Alerta Total publicado 
em 22/06/15)
GOVERNO “FROUXO” - Pos-
sesso e tenso na sexta-feira, 
19, logo após a prisão dos dois 
maiores empreiteiros do Brasil, 
Lula espumava de raiva. Aos in-
terlocutores, culpou o governo 
Dilma, qualificado de “frouxo” por 
ter deixado a situação ter chega-
do a esse ponto. (Por Lauro Jar-
dim, Radar on Line – Site Revista 
Veja)
DETALHE ETÍLICO - Empreitei-
ros deram a Lula o apelido de 
Brahma - que em hindu significa 
"Divindade" - e não por causa 
da marca fabricada pela Ambev. 
Na verdade, a cerveja nacional 
preferida do chefão é a Kaiser. 
Lula sempre exige Kaiser - e todo 
mundo estranha - nos frigobares 
dos hotéis ou dos eventos em 
que dá palestras... E a cachaça 
predileta de Lula é a Samanaú, lá 
de Caicó, no Rio Grande do Nor-
te - no que o companheiro $tali-
nácio e eu concordamos em grau 
etílico... (Fonte Site Alerta Total 
publicado em 21/06/15)
A CULPA É DE SÃO PEDRO ? 
- O desarranjo do setor elétrico, 
responsável por reajustes nas ta-
rifas dos consumidores da ordem 
de 50% este ano, não pode ser 
creditado apenas à seca históri-
ca, como insiste o governo. Es-
pecialistas têm dados que apon-
tam que a crise hidrológica e o 
atraso em obras fundamentais 

para aumentar a oferta de ener-
gia foram responsáveis, juntos, 
por 54% do impacto negativo no 
setor. Erros de gestão e o uso 
político do setor contribuíram 
em cerca de 11%, e os efeitos 
da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), que garante 
recursos para os subsídios cria-
dos pelo governo, por 35%. O le-
vantamento é do Instituto Acende 
Brasil, centro de estudos e ob-
servatório do setor elétrico bra-
sileiro. O presidente do instituto, 
Claudio Sales, destacou que os 
sucessivos erros do governo no 
planejamento estratégico é que 
tornaram o país tão vulnerável 
às condições climáticas. "Houve 
uma estiagem, não há dúvidas, 
mas, se as obras planejadas 
para ampliar a oferta de energia 
no país não tivessem atrasado 
tanto, o impacto não teria sido 
tão grande", afirmou. Para o exe-
cutivo, é hora de repensar os 
grandes projetos propostos pelo 
governo. "Eles estão em situação 
de inviabilidade econômica, com 
prejuízos bilionários", ressaltou, 
referindo-se às grandes usinas 
hidrelétricas do Norte do país, 
Belo Monte, no Rio Xingu (PA), e 
Jirau e Santo Antonio, no Rio Ma-
deira (RO). As três hidrelétricas 
questionam na Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) a res-
ponsabilidade por prejuízos acu-
mulados em períodos de parali-
sação forçada por problemas de 
licenciamento ambiental, invasão 
de índios, greves e depredações. 
O órgão regulador, contudo, se 
nega a aceitar as justificativas. 
Outra disputa entre os empreen-
dimentos e o governo é relativo 
ao índice de garantia física, o 
chamado fator GFS. A Santo An-
tônio Energia (SAE) já ganhou na 
justiça o direito a limitar o GFS 
em 5% e isso pode servir de pre-
cedentes para as outras usinas. 
Para o desembargador federal 
Souza Prudente, que deu ganho 
de causa à SAE, o governo não 
observou o princípio da precau-
ção nos contratos de concessão. 
(Jornal Estado de Minas - Belo 
Horizonte/MG)
INDÚSTRIA DO INTERIOR PER-
DE FATURAMENTO. TODAS AS 
SEIS REGIÕES ANALISADAS 
FECHARAM O TRIMESTRE 
NO VERMELHO. - As indústrias 
do interior de Minas Gerais con-
tinuam perdendo receitas. No 
decorrer do primeiro trimestre, 
todas as seis regiões analisadas 
pela Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
acumularam retração, em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado, no faturamento, uso 
da capacidade instalada, horas 
trabalhadas, nível de emprego 
e massa salarial. A região Norte 
registrou o pior resultado, com 
queda de 41,22%. A região Les-
te também teve recuo expressivo 
no faturamento, de 38,08%. As 
demais regiões apresentaram os 
seguintes índices: Sul, - 17%; Tri-
ângulo, - 10,93%; Centro-Oeste, 
- 8,99% e Zona da Mata,- 8,93%. 
(Jornal Diário do Comércio - Belo 
Horizonte/MG)
O BRASIL NÃO APRENDE COM 
OS SEUS ERROS - As lições da 
participação brasileira vão muito 
além da velha necessidade de 
reafirmar a bravura e o heroísmo 
dos pracinhas em campo de bata-
lha. Talvez a lição mais importan-
te seja a de constatar que o Brasil 
ainda sofre do mesmo problema 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA DE ESQUINA – Na Rua Coronel Emidio Marques com 2 
quartos, copa conjugada com a cozinha, banheiro azulejado até o teto, 
área de serviço com varanda, garagem e quintal grande. Tratar: (34) 
9136-0096 ou 9999-8767.
VENDO UM CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 – Carroceria de 
madeira, freio a ar, direção hidráulica 94/95: Tratar (34) 9997-1709 ou 
3431-5183 falar com Marco.
VENDO KIT DE HOT DOG COMPLETO - Tratar (34) 9998-8322 falar 
com Clemilson.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JA-
CARANDÁ II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 
9136-0096 TIM ou 9999-8767. 
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD 
– Na Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: 
Tratar (34) 9136-0096 ou 9999-8767 
COMPRO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO – Tratar 9136-0096 TIM ou 9999-
8767 CTBC. 
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMATIC, 
capacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776

cerca de 1.500 brasileiros mortos 
na Segunda Guerra Mundial). As 
experiências brasileiras no pre-
paro para a guerra - seus erros 
e acertos poderiam render muitas 
lições e evitar maiores reveses 
na realização de outros tantos 
importantes projetos nacionais 
em tempos de paz, o que ajuda-
ria a desfazer a desconfortável 
constatação de que o Brasil pare-
ce nunca aprender com as falhas 
do passado. (João Barone - Jor-
nal de Paraopeba - Paraopeba/
MG)   

que tanto dificultou a formação 
da FEB: a falta de infraestrutura. 
Naquela época, foi tão difícil e 
urgente constituir uma força mi-
litar para tomar parte na guerra 
quanto é difícil nos dias de hoje 
preparar o país para sedia uma 
Copa do Mundo, uma Olimpíada 
ou prevenir enchentes das chu-
vas de verão (vale lembrar que 
o total de 916 mortes e 345 de-
saparecidos com as chuvas em 
2011 no Rio de Janeiro - a maior 
tragédia nacional em perdas de 
vida - por pouco não superou os 

Proposta de Odelmo prevê 
R$ 60 bilhões a mais aos municípios

Odelmo lembra que os recursos 
da nova distribuição devem ser 
direcionados exclusivamente para 
execução de ações de saúde e 
assistência social. “A PEC é de 
interesse de todos os municípios 
e visa reestabelecer o reequilíbrio 
nos repasses. Os recursos das 
administrações municipais foram 
reduzidos principalmente por meio 
de medidas do governo como de-
sonerações fiscais e isenção de 
impostos que compõe a base dos 
recursos do FPM”, justifica o de-
putado.  Relator do projeto, o de-
putado Esperidião Amin enalteceu 
a iniciativa. “O deputado Odelmo 
Leão foi prefeito de Uberlândia, es-
petacularmente avaliado, por oito 
anos. É um grande companheiro, 
que tem grande experiência par-
lamentar. Foi líder do meu partido 
por muitos anos. E pela qualidade 
do proponente, pelo mérito do que 
ele propõe, é algo muito válido, 
muito útil, vai ao cerne do proble-
ma. Eu entendo que é uma PEC 
que merece ser debatida, mas 
que, sem dúvida nenhuma, mere-
ce ser aprovada”, destaca Amin.

 Uma emenda que injeta 
R$ 60 bilhões em recursos para 
a saúde e assistência social dos 
municípios, de autoria do deputa-
do Odelmo Leão, entrou em pau-
ta nesta quarta-feira (24) na Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados. 
O relator Espiridião Amin (PP/SC) 
elaborou relatório favorável à tra-
mitação, mas houve o pedido de 
vista do deputado Luiz Couto (PT/
PB). O prazo é de duas sessões 
ordinárias para o retorno à pau-
ta. Caso a PEC seja aprovada na 
CCJ, ela seguirá para uma comis-
são especial, e, em seguida, para 
votação em Plenário.  A alteração 
proposta por Odelmo aumenta as 
transferências do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) por 
meio da inclusão da Contribuição 
Social (CSLL + Cofins) ao atual 
cálculo do Fundo. Hoje, ele conta 
apenas com recursos do Imposto 
de Renda (IR) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). A 
inclusão das duas novas contri-
buições injetará, em quatro anos, 
cerca de R$ 60 bilhões ao FPM. 



3Sexta-feira, 26 de Junho de 2015

Câmara de Prata faz sessão externa 
para debater condições de estrada

que acidentes no trecho sejam co-
muns. Na noite do dia 12 de maio, 
por exemplo, sete pessoas morre-
ram após acidente entre duas vans 
e um bitrem. (Com site do Portal 
G1 conteúdo)

 Os vereadores do Pra-
ta realizaram nesta segunda-feira 
(22) uma sessão externa no trevo 
de acesso à BR-153 e MGC-497. A 
reunião teve como intuito o debate 
das condições da rodovia estadual. 
Uma estrutura foi montada no lo-
cal para abrigar os parlamentares 
durante a sessão. A MGC-497 tem 
fluxo intenso de veículos pesados 
e em vários pontos os motoristas 
enfrentam problemas como falta de 
acostamento e sinalização. Dentre 
os principais problemas apontados 
estavam os buracos e o mato alto, 
que atrapalhava a visibilidade. As 
más condições da pista, aliada à 
imprudência ao volante, faz com 

Robô Curiosity flagra “pirâmide” em Marte 
e fomenta discussões sobre vida no planeta

e sombra”. O fato de a Curiosity 
ter fotografado essa formação ge-
ométrica em específico fomentou 
ainda mais os discursos daqueles 
que acreditam ser essa a prova 
de que existe vida em Marte. Isso 
porque, para muitos ufólogos, as 
pirâmides do Egito são obras de 
extraterrestres. A Nasa, por sua 
vez, não comentou a boataria 
que está rolando na internet após 
a divulgação da foto. A agencia 
espacial dos Estados Unidos se 
limitou apenas a divulgar os resul-
tados da Curiosity e comemorar a 
nitidez das imagens trazidas pelo 
robô.

 Mais uma evidência ou 
apenas viagem de quem quer 
muito que isso aconteça? Ima-
gens divulgadas pela Nasa mos-
tram fotografias tiradas pelo robô 
Curiosity, que está em Marte 
desde 2012, que provariam a 
existência de vida no Planeta Ver-
melho. A foto em questão aponta 
para uma formação rochosa no 
formato exato de uma pirâmide. 
Especialistas passaram a discutir 
o tema e, segundo alguns ufólo-
gos, a pirâmide em questão não 
é acaso, mas sim “resultado de 
vida inteligente e de um projeto e 
certamente não um truque de luz 

Com nova lei, produtores que optaram por 
pecuária intensiva terão benefícios do governo

Rural, segue direto para sanção da 
presidente Dilma Rousseff. A pecu-
ária extensiva é feita em grandes 
propriedades, pois o rebanho fica 
solto, o que traz mais prejuízos 
ambientais, já o sistema intensivo 
usa pastagens plantadas e aduba-
das. O objetivo do Projeto de Lei é 
aumentar produção de alimentos e 
obter mais qualidade nos produtos, 
incluindo carne. A proposta altera a 
Lei da Política Agrícola (8.171/91). 
O relator é o deputado Alceu Morei-
ra (PMDB-RS). (Fonte: Agrolinko)

 A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados aprovou 
na última quarta-feira,17 de ju-
nho, o Projeto de Lei 4362/08, do 
Senado, que permite a concessão 
de incentivos especiais pelo Poder 
Público a produtores rurais que tro-
carem a pecuária extensiva pela 
intensiva, com uso de sistema or-
gânico de produção. O texto, que 
já havia sido aprovado pela Co-
missão de Agricultura Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento 

“MGC-497 passa pelo município e tem fluxo intenso 
de veículos pesados. Estrutura foi montada em trevo 

de acesso para abrigar os parlamentares”

Cemig realiza inspeções aéreas preventivas 
no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

“Ação busca reduzir interrupções no fornecimento de 
energia para os clientes da região”

cessionária localizadas em mais de 
30 municípios da região, entre eles 
Araguari, Araxá, Campina Verde, 
Carmo do Paranaíba, Conceição 
das Alagoas, Coromandel, Ituiuta-
ba, Iturama, Frutal, Monte Carmelo, 
Patos de Minas, Patrocínio, Prata, 
Tupaciguara, Sacramento, Santa 
Vitória, São Gotardo, Uberaba e 
Uberlândia. Ainda de acordo com 
Kentaro, as inspeções são feitas 
com a utilização de um helicóptero, 
que percorre toda extensão das li-
nhas de transmissão, desde as usi-
nas até as subestações, utilizando o 
Gimbal, equipamento de última ge-
ração que fornece imagens termo-
gráficas em tempo real. “Os dados 
captados permitem visualizar as 
condições das linhas de transmis-
são e detectar possíveis pontos frá-
geis onde, em seguida, serão reali-
zadas as manutenções preventivas 
necessárias”, explica o engenheiro. 
Com essa ação a Cemig vai progra-
mar manutenções preventivas para 
os pontos identificados e reduzir o 
risco de interrupções acidentais no 
fornecimento de energia.

 A Companhia Energética 
de Minas Gerais – Cemig realiza 
inspeções aéreas preventivas nas 
principais linhas de transmissão 
que atendem o Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, com o objetivo de 
garantir a qualidade e a continui-
dade do abastecimento de energia 
elétrica aos clientes da região, re-
duzindo ocorrências no sistema. A 
iniciativa teve início nesta terça-feira 
(23/6) e vai até sexta-feira da próxi-
ma semana (3/7). A Concessionária 
vai vistoriar quatro mil quilômetros 
de linhas de transmissão, que ope-
ram na faixa de tensão entre 34,5 
e 138 kV e envolvem as usinas de  
Emborcação,  Nova Ponte, Capim 
Branco 1 e 2, Miranda, Igarapava, 
Jaguara, São Simão e Volta Gran-
de. De acordo com o engenheiro 
da Cemig Roberto Kentaro Nakai-
ma, essas linhas são responsáveis 
pelo transporte da energia elétri-
ca em alta tensão, interligando as 
usinas a subestações, geralmente 
localizadas próximo aos centros 
consumidores. A operação envol-
ve, também, subestações da Con-
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Dilma minimizou ontem, para a im-
prensa, os ataques de Lula: "Todo 
mundo tem o direito de criticar, 
mais ainda o presidente Lula, que 
é muito criticado por vocês". Mas 
o líder do (des)governo na Câmara 
dos Deputados pensa diferente. O 
deputado federal José Guimarães, 
irmão do José Genoíno, ficou pt da 
vida com as recentes broncas de 
Lula. Advertindo que falava como 
petista, e não como líder (dá para 
diferenciar?), Guimarães lascou a 
peixeira cearense no companheiro 
$talinácio: "O Lula tem todo o direi-
to de criticar o que ele quiser, ele 
é ex-presidente da República, não 
me estresso com essas coisas. 
Só posso dizer que a perspectiva 
do PT no Nordeste é muito boa. 
Quem fica apregoando essa histó-
ria do PT está no fundo do poço, 
está no volume morto ou coisa que 
o valha... Vamos esperar as elei-
ções. Já vi tantas previsões feitas 
e não realizadas, vamos aguardar 
2016". José Guimarães indicou o 
que pode salvar o governo Dilma 
e o PT: "Quem ganha a eleição é 
economia, é bolso, não é nada de 
outra coisa. Se a economia reto-
ma o processo de crescimento em 
2016, não tenho a menor dúvida 
que vamos sair bem. Tem muita 
água para rolar ainda, muita coisa 

Dilma finge que aceita críticas pesadas de Lula - cada 
vez mais com medo de acabar preso na Lava Jato

 A confirmação de que 
o tesoureiro petista João Vaccari 
Neto ficará preso até seu julga-
mento, e a confirmação de Paulo 
Roberto Costa sobre o pagamento 
de propinas pela Odebrecht para 
conquistar contratos na Petrobras 
alimentaram a tensão sobre um 
desfecho desfavorável a Luiz Iná-
cio Lula da Silva na Lava Jato. O 
risco de ter um pedido de prisão 
decretado pelo Juiz Sérgio Moro 
é concreto e objetivo. Ao também 
ratificar que Antônio Palocci pediu 
dinheiro para a campanha de Dil-
ma, Paulinho (como Lula o tratava 
intimamente antes de estourar o 
escândalo) agrava a situação já 
periclitante da cúpula petista no 
mega esquema de corrupção na 
Petrobras - que deve ter similares 
em outras estatais. Tudo deve pio-
rar quando Henrique Pizzolato vol-
tar extraditado ao Brasil, com alto 
risco de revelar novidades sobre os 
desdobramentos ocultos do Men-
salão (um crime que não terminou, 
segundo provou o Petrolão). En-
quanto os petistas se borram, pare-
ce que, ao menos no jogo de cena 
da política, Dilma Rousseff entubou 
a crítica de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, o "comentarista do abismo" que 
proclamou que ele, o PT e o gover-
no Dilma estão no "volume morto". 

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
mudando o nome do partido que 
desmoralizou a honradez, de olho 
no médio e longo prazos. Já o ob-
jetivo tático, nada fácil, é teatralizar 
uma autocrítica que permita a Lula 
se descolar do fracasso de Dilma, 
para uma tentativa de disputar a 
sucessão de 2018, ainda muito 
distante. Uma terceira jogada, não 
declarada, consiste em sensibili-
zar a militância para a guerra que 
pode ser gerada com uma eventual 
queda da Presidenta ou com uma 
nada improvável prisão do próprio 
Lula pela Lava Jato. (© Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
24 de Junho de 2015).

a ser feita". Quem mais bem ava-
calhou a suposta brinca interna 
dentro do PT, gerada por Lula, foi 
o vice-líder do PSDB na Câmara. 
O deputado federal Nilson Leitão 
ironizou a jogada do grande chefão 
da Petelândia: "O PT é o próprio 
presidente. Se o Lula mudasse de 
nome ele se chamaria PT. Agora, 
deu PT no Lula. Esse é o proble-
ma. E agora querem fazer essa 
mudança". O Alerta Total repete por 
13 x 13 para dar sorte: os recentes 
"sincerícídios" de Luiz Inácio Lula 
da Silva têm três evidentes inten-
ções. A clara motivação estratégica 
é reconstruir o PT, de repente até 
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Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

principal país importador de gado 
em pé do Brasil. Os venezuelanos, 
que chegaram a importar 306 mil 
animais até maio do ano passado, 
compraram apenas 53 mil. Essa 
queda de 83% ocorre devido à dete-
rioração da economia venezuelana 
e à aceleração da inflação. (Fonte: 
Beef Point)

 As exportações de gado 
vivo recuaram para 95,7 mil bovinos 
até o final de maio, 74% menos do 
que em igual período do ano pas-
sado. Com isso, o País registra 
o menor número de gado vivo ex-
portado nos cinco primeiros meses 
do ano, desde 2007. A queda nas 
exportações afeta principalmente a 
pecuária do Pará, estado líder nas 
vendas externas de gado vivo. Até 
maio do ano passado, os paraen-
ses haviam exportado 362,8 mil 
cabeças de gado, um número bem 
acima dos 95,7 mil deste ano. Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, es-
tados que tradicionalmente também 
entram na lista dos exportadores, 
não mandaram bovinos para fora do 
país neste ano. O principal motivo 
dessa queda brusca é a desacele-
ração das compras da Venezuela, 

Exportação brasileira de gado 
vivo cai 73% no ano 
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