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População pode sugerir temas pela Internet

Nos dias de hoje, é impossível
pensar na política sem a utilização das redes sociais. A internet
se tornou uma ferramenta estratégica não só para a divulgação
das atividades do parlamentar,
mas também para os eleitores,
que acompanham a atuação dos

políticos. Diversos fatores mostram o quanto a população está
interessada no tema. Entre estes
pontos, está o aumento no número de seguidores.
Se levarmos este fator em consideração, o trabalho do Deputado
Iran Barbosa merece ainda mais

comissão extraordnária das

águas

Iran lidera briga pela
moralização do
futebol mineiro
Gabinete se torna
espaço para
orientação
das pessoas

TRABALHO DO DEPUTADO IRAN BARBOSA
GANHA DESTAQUE NAS REDES SOCIAIS

Criar estrutura física adequada,
capacitar os profissionais e incentivar a participação popular, com
o objetivo de aumentar a preservação e estimular o uso consciente das águas. Estas são apenas algumas das medidas apontadas no
relatório final da Comissão Extraordinária das Águas, que encerrou as atividades na Assembleia
Legislativa. Como presidente da
pasta, o Deputado Iran Barbosa
aprovou o relatório final. “Sabemos que a crise hídrica ainda exis-

te. Na região metropolitana houve
uma melhora, mas isso não pode
servir de parâmetro. Temos que
trabalhar para que haja tranquilidade em todo o estado”, afirmou
Iran, que destacou a realização
de um seminário que contou com
a participação de mais de quatro
mil pessoas como uma das principais atividades da equipe. Por
fim, o Deputado pediu que a comissão, que é provissória, seja
instalada de maneira permanente
na Assembleia.
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destaque. Com uma postura séria
e comprometida, o parlamentar
ganhou espaço na rede mundial
de computadores. No Facebook,
por exemplo, ele aumentou 4 vezes o número de seguidores, chegando a 20 mil! No Twitter, outra
rede bastante utilizada por Iran,
também houve crescimento e já
são quase seis mil pessoas. A defesa de uma política limpa e de
temas relevantes para a sociedade fizeram com que este resultado fosse atingido. E esse número
pode crescer ainda mais!
Se você não acompanha o trabalho do Deputado, chegou a
hora de fazer parte deste time!
Acesse as redes sociais e ajude a
construir uma Minas Gerais melhor. Aqui você terá espaço para
apresentar ideias, debater temas
importantes e acompanhar as
ações. Participe, curta e compartilhe!
Foto: Ricardo Barbosa/ALMG
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usina solar

Iran Barbosa ao lado do secretário Odair Cunha, o presidente da Solatio Engenharia, Pedro Vaquer, e o prefeito de Pirapora, Leo Silveira.

Governo de Minas a liberação do empreendimento, que vai transformar a
realidade de toda a região. Serão mais
de três mil empregos diretos e indiretos e investimentos que ultrapassam a
casa dos R$ 2 bilhões.

As obras da Usina Solar em Pirapora,
região Norte de Minas Gerais, já começaram. Quem acompanha o trabalho de Iran Barbosa sabe que ele teve
um papel fundamental para que este
sonho se tornasse realidade. Foi ele
o responsável por articular junto ao

EDUCAÇÃO

Iran lidera briga pela moralização do

futebol mineiro
Uma das ações de maior destaque de Iran Barbosa neste ano foi
a luta pela moralização do futebol
em nosso estado. O parlamentar
apresentou uma denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE)
que aponta uma série de irregularidades cometidas pela Minas
Arena na gestão e administração
do estádio Mineirão.

O assunto ainda está sob apuração do MP. Desde o início do
mandato, o Deputado tem se dedicado a analisar minuciosamente
os contratos firmados pela Minas
Arena com o Governo de Minas
dentro da Parceria Público-Privada (PPP) e os números apresentados. Vale lembrar que não foi
só o Governo que foi lesado pela

Minas Arena. Juntos, Atlético e
Cruzeiro perderam cerca de R$
45 milhões, com cobranças indevidas para a realização de partidas e a falta de repasses.
Por um futebol mineiro cada vez
mais forte, acesse o site abaixo e
confira todos os detalhes sobre
esta balhata que pode mudar a história do futebol em Minas Gerais!

A educação na região metropolitana de Belo Horizonte passa por uma
verdadeira transformação, graças ao
trabalho do deputado. O Governo de
Minas deve iniciar, em breve, a reforma e ampliação de, pelo menos, oito
escolas, sendo seis em Ribeirão das
Neves, uma em Santa Luzia e outra

Moradores de Ribeirão das Neves, em
especial os da regional Veneza, vão
ganhar, após solicitação do Deputado,
uma nova linha de ônibus que vai ligar a região ao terminal Eldorado. O
objetivo é diminuir o tempo de des-
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em Vespasiano. Além disso, Iran pediu para que seja implantado o Ensino
Médio no período da noite em diversas localidades, atendendo uma demanda antiga da sociedade. Por fim,
ele solicitou também a troca de mesas
e cadeiras em 30 escolas, o que vai
beneficiar cerca de cinco mil alunos.

linha 6332

locamento e de espera das pessoas
que dependem do transporte público.
Outra solicitação de Iran é a integração do transporte municipal da mesma região com o terminal Justinópolis,
passando pelo centro de Neves.
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Gabinete se
torna espaço
para orientação
das pessoas
Mais de três mil atendimentos somente neste ano! Este é o saldo do
gabinete do Deputado Iran Barbosa. Com uma equipe preparada, o
local se transformou em um importante ambiente de orientação para
as pessoas dentro da Assembleia
Legislativa.
Os destaques ficam por conta das
áreas de saúde e educação, além,
claro, da destinação de emendas
parlamentares a pedido de Prefeitos, Vereadores e lideranças de cidades da região metropolitana de
Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais. O gabinete na Assembleia Legislativa (Rua Rodrigues Caldas, 30 – bairro Santo Agostinho)
funciona de segunda a sexta-feira,
de 8h às 18h.

risoleta neves
Após longa batalha acompanhada de
perto por Iran Barbosa, o Hospital
Risoleta Neves, em BH, vai retomando as suas atividades normais. O local passou neste ano por uma grave
crise financeira e chegou a fechar
o setor de Pediatria. Desde então,
ele encampou a luta por melhorias.
Prova disso é que convocou uma audiência pública na Assembleia para
discutir o tema e esteve com representantes dos Governos municipal,
estadual e federal, responsáveis pelos repasses financeiros.
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