
bilhões

de reais, é o valor que o 
Ministério da Previdência prevê
para o déficit no Regime Geral 
de Previdência Social este ano

Trigo

Operíodo ideal para o plantio do trigo irrigado no Cerrado
do Brasil Central, que inclui os estados de Mato Grosso,

Minas Gerais, Goiás, oeste da Bahia e Distrito Federal, começa
em abril. Nos plantios realizados de 11 de abril a 31 de maio, a
cultura atinge seus melhores resultados. A recomendação é da
Embrapa Cerrados. As cultivares indicadas são BRS 254, BRS
264, Embrapa 22 e Embrapa 42, usada em 90% da área.

Soja ilegal

Duas colheitadeiras e 1,2 mil
toneladas de soja produzidas em área
desmatada ilegalmente e embargada
desde 2009 em Nova Ubiratã, foram
apreendidas pelo Ibama. Agentes da
operação Verdes Veredas chegaram
à plantação irregular e flagraram as
máquinas em atividade. Metade da
soja foi apreendida ainda no campo e
a parte já colhida foi localizada em
uma empresa de armazenagem em
Feliz Natal, a 10 km do local do
cultivo. A área embargada fica na
fazenda São Lourenço, propriedade
que acumula três embargos e mais
de R$ 2 milhões em multas do Ibama.

40
Gasolina 1

Consumidores brasileiros
pagam mais caro pela

gasolina do que os dos Estados
Unidos. Segundo o diretor de
Política Econômica do Banco
Central (BC), Carlos Hamilton
Araújo, o preço no Brasil é 50%
maior, uma vez que o preço do
galão, com 3,8 litros, custa em
torno de US$ 4 nos Estados
Unidos e no Brasil chega a US$ 6.

Gasolina 2

Eos motoristas mato-
grossenses são os que

pagam o 3º maior valor pelo litro do
produto no ranking nacional.
Levantamento da Agência Nacional
do Petróleo (ANP) mostra que no
Estado, o maior preço chega a R$
3,11, atrás do Acre (R$ 3,40), Rio
de Janeiro (R$ 3,14) e Rondônia
(R$ 3,12). O mais barato está em
Pernambuco (R$ 2,66).
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Assessoria Ibama

Governo de MT e CEF entregam mais 2 residenciais

WELINGTON SABINO

REDAÇÃO DO GD

Mais 2 conjuntos habitacionais foram en-
tregues a 923 famílias beneficiadas pelo Progra-
ma Minha Casa Minha Vida em Cuiabá, nesta
quinta-feira (29). Construídos no bairro Recanto
do Sol, com investimentos de R$ 35,890 mi-
lhões com recursos federais e contrapartida do
Estado, os empreendimentos foram entregues
para integrantes de uma lista de 52 mil pessoas
inscritas no CadÚnico, que estão à espera de mo-
radia. Os beneficiários vão pagar uma prestação
de R$ 100 por mês.

As casas estão divididas em 2 residenciais, o
Alice Novack com 423 unidades e o Nilce Paes Bar-
reto com 500 casas, todas entregues com infraestru-
tura como asfalto, calçada, redes de água, luz e esgo-
to. Os conjuntos também possuem equipamentos co-

munitários, como quadra poliesportiva, campo de fu-
tebol, campo de areia e playground. Conforme a Se-
cretaria de Estado das Cidades (Secid), o Alice cus-
tou R$ 16,390 milhões e o Nilce R$ 19,499 milhões.

Na entrega das chaves, o
secretário Nico Baracat cha-
mou a atenção dos beneficiá-
rios sobre a importância deles
não venderem os imóveis. “Em
Cuiabá existem 52 mil pessoas
inscritas no CadÚnico, ou seja,
pessoas que esperam por uma
moradia. Vocês estão realizan-
do esse sonho hoje, então valo-
rizem esse imóvel”.

Superintendente regional da Caixa Econômica
Federal, Carlos Roberto Pereira, ressaltou a impor-
tância da parceria entre os governos federal e esta-
dual para a construção de moradia para as famílias

de baixa renda. Reforçou o pedido feito para que os
beneficiários não vendam as casas. “Permaneçam
nestes imóveis que agora é de vocês. Com o passar

do tempo eles vão só valorizar. É
um legado que cada um deixa-
rá para os filhos”.

O governo do
Estado entregou em
2011 e 2012 em Ma-
to Grosso quase 10
mil casas. Para este
ano ainda está prevista
a inauguração de mais 2 re-
sidenciais em Cuiabá, o Al-

tos do Parque, com 472 unidades e o Solar da
Chapada, com mais 370 casas. Até 2014 serão
construídas na Capital outras 7 mil unidades,
totalizando um investimento R$ 400 milhões.
(Com Assessoria) Balanço aponta a entrega de quase 10 mil unidades no Estado
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923 famílias beneficiadas

Chico Ferreira/Arquivo

MORADIA 

Famílias
vão pagar
prestações de
R$ 100 por mês


