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Somente em 2014, o Estado 
repassou a Minas Arena S.A. a 
quanti a de R$144 milhões para 
administração do Mineirão, sendo 
que desse montante, R$44,4 
milhões foram para garanti r o 
lucro da empresa.  Ou seja, R$3.7 
milhões por mês. O público paga 
essa conta adquirindo ingressos 
mais caros. Os clubes pagam 
valores imprati cáveis para jogar 
no Mineirão, o que inviabiliza os 
jogos com menor procura por 
ingressos.

SEM A MINAS ARENA, O VALOR 
DO INGRESSO PODERIA CAIR DE 
R$120 PARA APENAS R$20
Se administrassem diretamente 
o estádio, Cruzeiro e Atléti co 
teriam aproximadamente 60 
mil ingressos, que se fossem 
vendidos a R$20, poderia somar 
até R$1,2 milhão de renda, 
apenas com a bilheteria, os clubes 
ainda poderiam arrecadar com 
camarotes, bares, restaurantes, 
estacionamento, shows e eventos. 

O ESTÁDIO PODERIA SER A 
PRINCIPAL FONTE DE RENDA 
PARA OS CLUBES DE FUTEBOL
O Cruzeiro, por exemplo, teria 
quase R$ 80 milhões a mais em 
caixa sem a presença da Minas 
Arena. Isso representa ganhos 
maiores que a cota paga pela 
televisão. O Atléti co, por sua 
vez, poderia mandar seus jogos 
no Mineirão, alavancando seus 
lucros e duplicando a receita do 
Estádio.

O QUE POUCA GENTE SABE É QUE 
O CONTRATO DA MINAS ARE-
NA COM O GOVERNO ESTADUAL 
PODE SER ENCERRADO
O Deputado Iran Barbosa 
solicitou uma autorização 
especial da Assembleia Legislati va 
para conduzir um processo 
de levantamento detalhado 
das transações fi nanceiras da 
administração do Mineirão e, se 
for constatada a má administração 
dos recursos, denunciar o contrato 
para sua revogação.

INFORMATIVO DO MANDATO

EDIÇÃO Nº 2 - JULHO/AGOSTO/2015

Odair Cunha, Secretário de Governo; Pedro Vaquer, Presidente da Solati o Energia;
Fernando Pimentel, Governador de Minas Gerais; Iran Barbosa, Deputado Estadual;
Marco Antônio Castello Branco, Presidente da CODEMIG.

SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PARA CONSTRUÇÃO DO 
BATALHÃO DE POLÍCIA 
MILITAR EM VENDA NOVA 
É APROVADA

A população de Venda Nova 
há anos vem fazendo críti cas 
com relação à segurança na 
região e uma das propostas do 
Deputado Iran Barbosa é lutar 
pela construção da Sede de 
um Batalhão de Polícia Militar 
específi co para atender a região. 
O primeiro passo está sendo 
dado agora, com a aprovação 
para a realização de Audiência, 
que será realizada no início do 
segundo semestre deste ano.
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ENTENDA COMO A MINAS ARENA TORNA O 
FUTEBOL CARO PARA CLUBES E TORCEDORES
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A audiência solicitada pelo Deputado 

Iran Barbosa, com apoio da Assembleia 

Legislati va, contará com a presença 

de Deputados, Vereadores, Promotor 

de Justi ça, Prefeitura, Secretaria de 

Saúde e Administração do Hospital 

São João de Deus, que se reunirão com 

a população em busca de solução para 

a reabertura do hospital. Mobilize sua 

comunidade para que possamos dar 

um basta nessa situação!

Vamos juntos buscar soluções
para o caos da saúde

em Santa Luzia. Participe!

7 de julho às 14h
E.E. SÃO JOÃO DA ESCÓCIA,

AV. SENHOR DO BONFIM, 357
SÃO BENEDITO - VIA COLÉGIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS
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Em audiência conjunta da Comissão das Águas e da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, foram discuti dos aspectos sobre a ocupação 
do entorno da Lagoa dos Ingleses e da Serra da Moeda 
por empreendimentos imobiliários.

Esti veram presentes representantes dos moradores, da 
empresa responsável pelo empreendimento mais atual, 
a C-Sul, juntamente com técnicos das diversas áreas.

Foram abordados temas relati vos à preservação das 
áreas de captação de água do Sinclinal Moeda, res-
ponsável por grande parte do abastecimento da região 
metropolitana de Belo Horizonte, sobre a captação e 
tratamento de esgoto e também aconteceram debates 
sobre o trânsito e geração de empregos no local.

PL 1.504/15 que garante pagamento do piso salarial nacional de R$1.917,78 para uma carga horária de 24 ho-
ras semanais para professores e acaba com remuneração por subsídio para todas as carreiras da educação foi 
aprovado em 2º turno por unanimidade dos presentes (62 votos). Além do piso salarial, o PL 1.504/15 também 
garante outras vantagens, dentre as quais podemos destacar:

•  Alteração da forma de remuneração para diretor de escola.
• Anisti a dos períodos da greve de 2011 a 2014.
•  Extensão dos reajustes para as demais carreiras da 

Educação Básica.
• Nomeação de 60 mil servidores concursados até 2018.
• Promoção por escolaridade a parti r de setembro de 2015.

•  Acesso para todos os trabalhadores das escolas à merenda 
escolar.

•  Todos os avanços contemplam os aposentados nas 
mesmas condições de quem está na ati va.

•  Cria o Adicional de Desempenho da Educação Básica 
(Adeeb)
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A usina de geração de energia solar será instalada 
em Pirapora, localizada no coração do semiárido 
mineiro e terá potencial para gerar 300MWh, isso 
representa mais energia que a gerada pela repre-
sa de Três Marias/MG, com a vantagem de utilizar 

menos área e não desperdiçar água em tempos de 
crise hídrica. Também serão gerados 2 mil postos 
de trabalho durante a implantação e mais 150 
durante o funcionamento da usina, que aumentará 
a arrecadação das prefeituras.

Além de fazer leis, o trabalho do Deputado pode 
viabilizar o desenvolvimento de uma região, ou do 
Estado como um todo. É o que comprovou o Depu-
tado Iran Barbosa ao liderar um trabalho de análise 
de documentos, com apoio do Secretário de Estado 
do Meio Ambiente Sávio Souza Cruz, do Governa-
dor Fernando Pimentel e do Ministério Público de 
Minas Gerais.

Um erro técnico ocorrido nos baixos escalões da 
SEMAD (Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável) inviabilizaria a im-
plantação da maior usina solar da América Lati na 
e a terceira maior do mundo no Estado e, se não 
fosse a atuação do Deputado Iran Barbosa, o erro 
não teria sido identificado a tempo de corrigi-lo.

A construção da Usina será empreendida pelo gru-
po espanhol Solati o Energia, que investi rá ao todo 
R$2,5 bilhões durante sua instalação na região. 
Além disso, estão projetadas mais duas usinas de 
menor porte (90MWh) a serem instaladas nas re-
giões de Francisco Sá e Várzea da Palma, que 

poderiam elevar os investi mentos no estado para 
mais de R$4 bilhões até 2017. Podendo chegar a 
R$80 bilhões nos próximos 10 anos. E Minas quase 
perdeu esse investi mento.

O MAIOR INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DA HISTÓRIA DE MINAS

SAIBA MAIS EM NOSSO SITE
EUACREDITO.COM

INICIATIVA DO DEPUTADO IRAN BARBOSA TRARÁ A MAIOR USINA 
SOLAR DA AMÉRICA LATINA PARA MINAS

ESTE SERÁ UM EMPREENDIMENTO PARA MUDAR O NORTE DE MINAS

IRAN BARBOSA PRESIDIU AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DISCUTIU A OCUPAÇÃO IMOBILIÁRIA 
NO ENTORNO DA LAGOA DOS INGLESES E SERRA DA MOEDA, EM NOVA LIMA/MG
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