
JUSTIÇA CONCEDE A IRAN ACESSO IRRESTRITO 
À CONTABILIDADE DA MINAS ARENA

ESpECIAL MINEIRãO

INFORMATIVO DO MANDATO

EDIÇÃO Nº 08 - JULHO/AGOSTO/2016

Fo
to

: R
en

at
o 

Co
bu

cc
i/I

m
pr

en
sa

-M
G

Decisão importante para a investigação nos contra-
tos firmados entre o Governo de Minas e a Minas 
Arena, para a reforma e gestão do estádio Mineirão. 
A 32ª Vara Cível concedeu o acesso total e irrestri-
to aos documentos contábeis da administradora do 
estádio.

O pedido foi apresentado pelo deputado Iran 
Barbosa, responsável pela denúncia entregue ao 
Ministério Público e que aponta para diversas 
fraudes cometidas pela Minas Arena. A ideia de Iran 
Barbosa é aprofundar o trabalho. “O cruzamento 
dos dados já comprovou uma série de irregulari-

dades. O que queremos agora é detalhar ainda mais 
estes números”, afirmou o deputado.

“O que acontece hoje no Mineirão é um desrespeito 
com o dinheiro público e, claro, com o torcedor. 
Temos que colocar um ponto final nesta situação”, 
completou Iran, que espera ter o mais rápido pos-
sível acesso aos dados.

Veja a liminar em: 
www.euacredito.com
ou utilize o leitor de código de barras 
do seu celular na imagem ao lado.

O Governo do Estado, o Cruzeiro e o Atlético foram          
lesados pela Minas Arena, administradora do Mineirão. 
O Ministério Público acompanha o caso.

Após um minucioso levantamento, o deputado Iran 
Barbosa entregou ao Ministério Público um estudo 
que comprova diversas irregularidades cometidas pela 
Minas Arena na gestão do estádio Mineirão. Fraude 
em contratos, não cumprimento de ações e desvio 
de dinheiro são apenas algumas das irregularidades 
cometidas pela Minas Arena.

A denúncia foi feita com base em documentos oficiais, 
borderôs e balanços oficiais publicados pelo Governo 
de Minas e a própria gestora do Gigante da Pampulha 

e está dividida em quatro partes. A primeira delas 
trata da questão contábil, a segunda e terceira partes 
tratam do envolvimento dos clubes e, por fim, a quarta 
parte aborda o não cumprimento de itens previstos em 
contrato por parte da gestora do estádio.  
   
Um dos pontos que chamam a atenção é que Atlético 
e Cruzeiro foram lesados pela Minas Arena. Para que 
se tenha uma ideia, o valor pode chegar a casa dos R$ 
45 milhões. A maior parte seria destinada ao clube 
celeste, que mandou mais jogos no Mineirão: cerca 
de R$ 36 milhões. O restante ficaria para o Galo, que 
mandou jogos importantes no estádio, entre eles a 
final da Copa Libertadores, jogo com a maior receita 
da história do futebol brasileiro.

No caso do Governo de Minas, os valores chegam a 
casa dos R$ 50 milhões. Falta de repasses previstos 
em contrato e cobranças indevidas em função da 
adulteração de resultados são apenas algumas das 
irregularidades.

Acompanhe todas as novidades e a repercussão na 
imprensa através do site:
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ENTENDA A LUTA DO DEpUTADO IRAN BARBOSA CONTRA  fRAUDES NA 
gESTãO DO MINEIRãO, qUE pODEM ULTRApASSAR R$100 MILhõES

DEpUTADO IRAN BARBOSA LEvA DENúNCIA DE fRAUDE NO MINEIRãO 
pARA A CpI DO fUTEBOL, EM BRASíLIA

O deputado Iran Barbosa protocolou, na terça-feira (12/7), na CPI do Futebol da Câmara dos Deputados, em Brasília, 
denúncia contra a Minas Arena contendo irregularidades cometidas durante a reforma e gestão do estádio Mineirão. 
O tema chamou a atenção dos integrantes da Comissão, que assumiram o compromisso de averiguar o caso em uma 
investigação paralela a que está sendo feita pelo Ministério Público de Minas.
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CIDADES MINEIRAS RECEBEM vEíCULOS COM A AJUDA 
DO DEpUTADO IRAN BARBOSA

Pastor João Marcos, presidente do Centro 
Restauração Vida Nova, de Esmeraldas e o Assessor 

do Dep. Iran Barbosa, Guilherme Regatos 

Prefeito Joaquim “Véio”, de São João do 
Oriente e o Assessor do Dep. Iran Barbosa, 

Guilherme Regatos 

Deputado Iran Barbosa e Leleu, 
Prefeito de Gurinhatã 

Vereador Genomar, Deputado Iran Barbosa 
e Willian, Prefeito de Carneirinho

Prefeito Celio Nesce, de Raul Soares e 
o Assessor do Dep. Iran Barbosa, 

Guilherme Regatos

    O deputado Iran Barbosa destinou, por meio de indicações e emendas 
parlamentares veículos para nove cidades mineiras e duas instituições, localizadas 
em Esmeraldas e Espinosa, até o momento. São ônibus para o transporte escolar, 
carros de transporte de passageiros, vans e ambulâncias, que vão contribuir para 
a qualidade de vida da população. Confira na lista abaixo quais locais já foram 
beneficiados e aguarde as cidades que ainda irão receber outros veículos.

• Capinópolis – uma ambulância
• Carneirinho – dois ônibus escolares
• Esmeraldas (Centro Restauração Vida Nova) – uma ambulância
• Espinosa (Associação Prod. Rurais) – um carro de passageiros
• Gurinhatã – um ônibus escolar
• Icaraí de Minas  –  quatro carros de passageiros
• Pirajuba  –  um carro de passageiros
• Raul Soares – uma ambulância e um carro de passageiros
• Santo Antônio do Rio Abaixo – um carro de passageiros
• São João do Oriente – uma ambulância
• Vermelho Novo – uma Van Ducato
• Viçosa –  um carro de passageiros

Entre as irregularidades, Iran destacou que foram detectados desvios financeiros na obra, omissão de receitas e 
emprego irregular de verbas públicas da CFEM – Compensação Financeira para Exploração de Recursos Mineiras. 
“Tragédias como a de Mariana poderiam ser evitadas se a CFEM tivesse sido usada na prevenção de acidentes e in-
vestimento em cidades onde há a exploração. Este dinheiro é do povo e não deve parar nas mãos da Minas Arena”, 
afirmou Iran.

Assista ao vídeo de apenas 3 minutos com trechos importantes 
da participação do Deputado Iran Barbosa na CPI do Futebol.

Acesse: 
www.euacredito.com/mandato/videos
ou utilize o leitor de código de barras 
do seu celular na imagem ao lado.
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deputado iran barbosa

facebook.com/iranbarbosa
@iranbarbosa

dep.iran.barbosa@almg.gov.br

IRAN É DECISIvO pARA O LICENCIAMENTO DE 
USINAS SOLARES NO NORTE DE MINAS

PARA USO DOS CORREIOS

Mudou-se

Desconhecido

Recusado

Falecido

Ausente

Não procuradoReintegrado ao Serviço

Responsável

Postal em __/__/__

__/__/________________ CEP

Não existe nº indicado

Informação escrita pelo
porteiro ou síndico

DEPUTADO UTILIZOU 
O TWITTER PARA 

DIVULGAR O FEITO 
HISTÓRICO

@iranbarbosa

Final feliz na luta pela instalação da maior usina de energia solar da 
América Latina em nosso estado. Foram assinadas na segunda-feira 
(11/7) as licenças necessárias para início das obras, que vão gerar cerca 
de três mil empregos diretos e indiretos. Os investimentos ultrapassam 
os R$ 2 bilhões em dois anos e meio e podem chegar a R$ 6 bilhões 
em dez anos.

“Uma grande vitória para Minas Gerais. Fico feliz por ter intermediado
toda a discussão e que o desfecho seja o do progresso para nosso 
Estado, em especial na cidade de Pirapora e municípios próximos”, afir-
mou Iran.

A nova usina trará para Pirapora um novo tempo.

Confira o vídeo de apenas 1 minuto em que o prefeito 
de Pirapora, Leo Silveira, e o presidente da Solatio
Energia, Pedro Vaquer, elogiam a participação do 
deputado Iran Barbosa. 

Acesse: 
www.euacredito.com/mandato/videos

ou utilize o leitor de código 
de barras do seu celular na 
imagem ao lado.


