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Beto Fulgêncio, Iran Barbosa e o presidente da Solatio Energia, Pedro Vaquer.

Solatio Energia
Foto: Divulgação / Atlético

incentiva o esporte em minas gerais
trabalhO por melhorias na
comunidade DandarA Não param
O deputado Iran Barbosa segue trabalhando por
melhorias para a comunidade Dandara. Depois da
instalação da rede de água e esgoto (as obras já estão
sendo executadas), agora a luta é pela iluminação
nas ruas e casas. No mês de fevereiro, o parlamentar
participou de duas reuniões muito importantes: a
primeira delas na sede da Cemig, com representantes

da comunidade e da Companhia. A segunda contou
também com representantes da Sudecap e Urbel, órgãos
da Prefeitura que também acompanham a situação. O
objetivo é dar maior celeridade ao processo, definindo
o cronograma e elaborando o projeto. Além disso,
serão avaliadas a condição do local, a documentação e
as obras necessárias para instalação dos postes.

Hospital Risoleta Neves

Solatio Energia incentiva
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Bruno, assessoria de imprensa do Atlético Mineiro e o presidente da Solatio Energia, Pedro Vaquer.

A Solatio Energia, empresa líder
no mercado de energia solar e que
veio para Minas Gerais graças ao
trabalho do deputado Iran Barbosa, agora apoia também o esporte.
A empresa acertou um contrato de
patrocínio com o Atlético até o fim
do ano. A marca da empresa ficará
estampada no calção dos jogadores. A Solatio está construindo em
Pirapora a maior usina de Energia
Solar da América Latina. “Fico feliz
por ter participado diretamente da
vinda da Solatio para o estado. É mais
renda, qualidade de vida e emprego
para nossa gente. Que esta parceria
traga sucesso para todos”, afirmou o
deputado Iran Barbosa.
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iturama RECEBERÁ NOVA AMBULÂNCIA

água com qualidade em cidades mineiras

Atenção, moradores das cidades de Rio Vermelho e Matias
Lobato! Após pedido do Deputado Iran Barbosa, as duas
cidades vão receber melhorias
nos sistemas de distribuição
da Copasa. Em Matias Lobato está prevista a construção
de um reservatório. Já em Rio

Vermelho será realizada uma
minuciosa vistoria no sistema,
para que os moradores recebam água de boa qualidade em
suas casas. O anúncio foi feito
durante uma reunião na sede
da Copasa, em Belo Horizonte. Participaram do encontro o
Deputado Iran Barbosa, técni-

Renato Cobucci/Imprensa MG

Através da indicação do Deputado Iran Barbosa, a cidade de
Iturama/MG será contemplada com uma ambulância modelo Doblô para atendimento
das demandas de saúde no
município. A entrega será realizada na sexta-feira (17/02),
em Patrocínio/MG.

cos da Companhia e representantes dos poderes Executivo
e Legislativo das duas cidades.
Também ficou acertado que
nas próximas semanas serão
realizadas visitas técnicas aos
dois municípios, para definir
quais medidas serão adotadas.

Iran comemora repasse de verba para o hospital

Uma longa batalha por melhorias no Hospital Risoleta Neves,
na região norte da capital, ganhou, neste início de ano, um
capítulo importante! O prefeito
Alexandre Kalil anunciou o repasse de cerca de R$ 3 milhões
para custear o funcionamento do local, que desde o ano
passado convive com séries
dificuldades financeiras, que
resultaram no fechamento da
pediatria. O deputado Iran Barbosa acompanha de perto esta

situação. Prova disso, é que ele
solicitou a realização de audiência pública na Assembleia
Legislativa para discutir o tema
e fez várias visitas ao local. “A
saúde tem de ser tratada como
prioridade e um hospital como
o Risoleta Neves, referência no
atendimento da população do
chamado Vetor Norte, não pode
correr o risco de fechar. Por isso,
como deputado, tenho atuado
para ver o espaço funcionando
em sua plenitude”, afirmou Iran.
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Risoleta Neves
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