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Preocupado com a situação das 
pessoas que aguardam nas lon-
gas filas de espera por uma ci-
rurgia de catarata, o Deputado 
Iran Barbosa conseguiu, atra-
vés de uma importante parceria 
com a Fundação Hilton Rocha, 
promover o Mutirão da Cata-
rata 2017. O objetivo é buscar 

uma redução no tempo de es-
pera de pessoas que aguardam 
pelo procedimento.
O evento realizado sábado, dia 
7 de outubro, atendeu mais de 
100 pacientes previamente ca-
dastrados. No local, foram feitos 
exames preliminares e triagem 
para a realização das cirurgias, 

que serão completamente gra-
tuitas aos inscritos.
O parlamentar esteve presen-
te e pode acompanhar de per-
to a situação de pessoas que já 
aguardam há mais de dois anos 
por uma cirurgia para ajudar a 
recuperar a boa visão.

“Fico feliz em 
poder participar 
e ajudar todas 
essas pessoas. 
Eventos como 
esse ajudam 
a diminuir as 
filas de espera, 
e isso é muito 
importante.”

MUTIRÃO DA CATARATA 2017 
ATENDE MAIS DE 100 PACIENTES

Com o objetivo de melhorar 
o controle populacional e ze-
lar pela saúde e bem estar de 
animais domésticos e aban-
donados, o Deputado Esta-
dual Iran Barbosa promoveu 
uma abaixo assinado virtual 
e apresentou ao Prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre 

Kalil uma proposta de criação 
do Centro Público de Castração 
Animal. A intenção é que o es-
paço seja criado ao lado da Es-
cola de Educação Ambiental da 
PBH, em Venda Nova – a regio-
nal com maior número de cães e 
gatos (domésticos e abandona-
dos) da cidade.

qUaSE 5 MIl pESSOaS já paRTIcIpaRaM Da caMpaNha vIRTUal
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CAMPO FLORIDO TeRá MeLhORIAs nA sAÚDe

IRAn PARTICIPA De eVenTO eM PIRAPORA

Os representantes da cidade de Campo Florido, situada no Triângulo 
Mineiro, solicitaram ao Deputado Iran Barbosa que intercedesse junto 
ao Governo do Estado em busca de melhorias para a área da saúde. 
O parlamentar conseguiu destinar, via emenda parlamentar, R$50 mil 
para o Programa Saúde da Família do município, que será utilizado 
para a aquisição de medicamentos e equipamentos para atender à 
população. Os recursos já estão disponíveis na conta da prefeitura.

Saúde e recapeamento de vias foram as demandas prioritárias trazidas pelos representantes de Capinópolis, 
situada no triângulo mineiro. Por isso, o Deputado Iran Barbosa conseguiu destinar duas emendas parlamen-
tares; R$100 mil para a execução de obras de recapeamento de vias na cidade e R$50 mil para o Fundo Mu-
nicipal de Saúde, que será utilizado para a aquisição de medicamentos e equipamentos para atendimento à 
população. Os recursos já estão disponíveis na conta da prefeitura.

O Deputado Iran Barbosa esteve no dia 20 de outubro em Pirapora 
para prestigiar o evento que comemorou o dia do servidor público, 
organizado pelo sindicato dos servidores públicos municipais, o Sindi-
pira. Ele chegou ao evento acompanhado dos vereadores Dema, Beto 
Fulgêncio e Maurisim. Na oportunidade, Iran informou que vai trabalhar 
junto ao Governo do Estado para conseguir a destinação de uma ambu-
lância, para uso exclusivo dos servidores municipais de Pirapora.
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Reconhecido como um dos Deputados mais atu-
antes na região, Iran Barbosa indicou junto ao 
Governo do Estado, um veículo Fiat Toro, zero 
km, que foi entregue à secretaria de saúde de 
Diamantina. O automóvel foi recebido em Belo 
Horizonte, no Palácio da Liberdade, pelo secretá-
rio de saúde, Rogério Pontes, e será utilizado nas 
ações promovidas para o combate ao surto de 
malária no município.

No dia 21 de outubro, Iran esteve na cidade para 
participar do encontro regional do partido. Na 
ocasião, ele conversou com moradores e auto-
ridades políticas locais sobre diversas necessida-
des do município. Vale lembrar que, a partir de 
conversas como essas, Iran conseguiu atender 
demandas bastante específicas para Diamantina, 
entre as quais podemos destacar:

• Iran destinou R$600mil para o Fundo Munici-
pal de Saúde da cidade, via emenda parlamentar. 
Esse dinheiro está sendo fundamental para custear 
a aquisição de medicamentos e outros suprimentos 
necessários para o diagnóstico, tratamento e a pre-
venção de doenças na rede pública da cidade.
• Conseguiu recursos junto ao Governo do Estado, 
via emenda parlamentar, que possibilitaram a reali-

zação de obras de pavimentação de ruas, construção 
de galerias e reformas em pontes e passarelas.
• Atuou junto à Cooperativa de Garimpeiros do Je-
quitinhonha, Ministério Público e a Secretária de 
Meio Ambiente para a legalização da atividade de 
garimpeiro na região, o que beneficiou mais de sete-
centas famílias que trabalhavam na informalidade.

IRAn VIsITA DIAMAnTInA
E ENTREGA VEÍCULO PARA A SAÚDE


