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Minas Gerais não pode abrir mão
de algo tão valioso.”
Esta é a opinião do deputado Iran Barbosa, que

Para ele, a transação da empresa significaria

é contra a venda da Companhia de Desenvolvi-

uma solução para problemas atuais, mas um

mento Econômico de Minas Gerais (Codemig)!

erro irreparável para o futuro do nosso estado.

Atualmente, a Companhia rende cerca de R$ 600
milhões por ano mesmo sem estar sendo bem
aproveitada, ou seja, se bem trabalhada, a empresa poderia render ainda mais. Porém, por causa da
forte crise econômica que afeta o Estado, o governo decidiu abrir mão de 49% da Codemig.

A ideia é abrir o capital da estatal e arrecadar
cerca de R$ 6 bilhões. Isto faria com que o governo atual colocasse as contas em dia e evitasse
o escalonamento de salários do funcionalismo.
Para Iran Barbosa, que é contra a venda da empresa, o governo erra ao abrir mão desse ativo.
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Solucionar o problema de outras formas é possível! A Codemig pode ser, por exemplo,
parceira em investimentos de
grandes empresas que trariam
desenvolvimento e emprego
para o Estado. Isto já foi feito no
passado, por exemplo, quando a
FIAT Automóveis veio para Betim, grandes empresas de extração mineral se instalaram no Estado e no programa Voe Minas
Gerais, onde há incentivos para
a realização de vôos intermunicipais. Isto representaria mais renda para Minas.
Além disso, apesar da venda de parte da Codemig já estar autorizada pela Assembleia
e sancionada pelo Governador,
Iran Barbosa pretende apresentar um plano de operação de
crédito junto ao BNDES como

Hoje estamos
vendendo a
Codemig para
colocar as
contas em dia,
amanhã iremos
vender o quê?”
medida compensatória, para que
a Companhia de Desenvolvimento continue integralmente
sob a tutela pública. Segundo o
Deputado, o BNDES (Instituição
financeira pública federal) possui
uma linha de crédito no mesmo
valor que o governo de Minas
arrecadaria com a venda a inves-
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tidores particulares. Na prática,
o BNDES compraria os 49% da
CODEMIG e passaria a receber
49% dos lucros da empresa. Mas
diferentemente da venda no
mercado de ações, o Banco de
Desenvolvimento teria o compromisso de revender a empresa ao Estado pelos mesmos R$6
bilhões, ou seja, os juros dessa
operação seriam a entrega de
quase 50% dos lucros da CODEMIG ao banco, até que o Estado
tenha capacidade de recomprar
a empresa.
Não podemos deixar que uma
importante fonte de renda e
patrimônio do Estado seja perdido apenas para pagar dívidas
acumuladas! Pensar no futuro é
fundamental! Vamos lutar pela
Codemig!

IRAN VISITA DIAMANTINA PARA
ACOMPANHAR OS AVANÇOS EM
AÇÕES DE SEGURANÇA
O Deputado Iran Barbosa esteve em Diamantina na assinatura do Protocolo de Intenções
para a elevação da 3ª Companhia de Bombeiros Militar à
Companhia Independente. O
ato foi celebrado no auditório
do Corpo de Bombeiros pelo
prefeito Juscelino Brasiliano
Roque; o comandante geral do
Corpo de Bombeiros, coronel
BM Cláudio Roberto de Souza;
o comandante do 4º Comando
Operacional de Bombeiros, tenente-coronel BM Waldeci Gou-

FRONTEIRA RECEBE INCENTIVO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
Para incentivar as famílias de agricultores

parlamentar e já está sendo utilizado na ci-

do município de Fronteira a comercializarem

dade. “Agradeço ao prefeito Marcelo Passuelo

seus produtos de maneira mais fácil e orga-

e ao vereador Carlinho Mamed pela parceria

nizada, o Deputado Iran Barbosa destinou

de trabalho a favor da agricultura e da educa-

um “Kit Agricultura”, composto por 10 bar-

ção do município. Nosso gabinete na Assem-

racas, 10 Jalecos e 60 caixas de plástico. O

bléia Legislativa está sempre de portas abertas

Kit é referente à indicação de uma emenda

para as demandas de Fronteira”, disse Iran.
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veia Rodrigues; e o secretário de
Estado de Cidades e Integração
Regional, Carlos Murta.
O prefeito ressaltou ainda
a gestão do secretário Carlos Murta e do deputado não
apenas em relação ao Corpo
de Bombeiros, mas para várias outras causas a favor de
Diamantina. Também estavam
presentes na celebração o secretário municipal de Planejamento, Léo Silveira; e de Saúde, Rogério Pontes.

| 04

IRAN DESTINA
VEÍCULOS
PARA A SAÚDE
EM FRUTAL E
PLANURA
O Governo de Minas entregou no dia 29 de novembro
de 2018, dois veículos Fiat
Uno, Zero Km, indicados
pelo Deputado Estadual Iran
Barbosa. Os automóveis serão utilizados para o transporte de pacientes e outros
serviços relacionados às secretarias de saúde dos municípios de Frutal e Planura,
ambos situados no Triângulo mineiro. O Deputado Iran
Barbosa já é um dos mais
atuantes no Triângulo e Alto
Paranaíba. Ele destinou mais
de R$3 milhões em emendas
parlamentares para a região,
com destaque para a saúde, que recebeu 42% desse
investimento. Durante os
três primeiros anos de mandato, Iran conseguiu destinar bens e recursos para as
cidades de Campo Florido,
Capinópolis,
Carneirinho,
Cascalho Rico, Centralina,
Delta, Frutal, Gurinhatã, Iraí
de Minas, Iturama, Limeira
do Oeste, Nova Ponte, Patos de Minas, Pedrinópolis,
Pirajuba, Planura, Santa Juliana e União de Minas.
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