
Whatsapp

(31) 98810.0917

Atitudes de jogadores experientes do elenco
atleticano, como Robinho e Elias, demons-
tram falta de controle emocional. Página 7

O time do Cruzeiro voltou ontem a BH, e Mano
não quis falar com a imprensa. Decisão sobre
renovação só deve sair depois do clássico. Pág. 6
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Justiçaquebrasigilobancáriodaempresa
gestoradoMineirãoparaapurarse

repassesrelativosàPPPdoestádioestão
sendofeitoscorretamente. Página3

SIGILOSIGILO
quebradoquebrado

DENILTON DIAS - 19.10.2017

Mano fica em silêncio Não pode perder a cabeça
FRED MAGNO - 29.9.2017
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3.000
mil

é a capacidade de público do
Mineirão depois da reforma

2012 25

pessoas

trabalharam na final da Copa
do Brasil deste ano

foi o ano

em que as obras de reforma
foram finalizadas

anos

é o período de concessão do
estádio para a Minas Arena

O objetivo da
quebra de sigilo

bancário é verificar
se as informações
que estão sendo

encaminhadas
para o Estado

estão dentro da
realidade. Estamos

aguardando a
chegada de todos

os dados.
Leonardo Barbabela

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Providências. Desde 2015, a
Controladoria Geral do Estado
(CGE) realiza auditorias em
Parcerias Público-Privadas (PPPs).
Em novembro daquele ano, foi
emitida ordem de serviço que deu
início aos trabalhos para verificar
a regularidade do pagamento da
contraprestação pecuniária no
contrato de concessão da PPP do
Mineirão, por meio da análise das
receitas e despesas da Minas
Arena. Consultado ontem, o
governo informou que os
trabalhos ainda estão em
andamento. Tão logo concluído, o
relatório será remetido aos órgãos
responsáveis e disponibilizado
para consulta no site da CGE.

Repasse. Segundo a Secretaria
de Estado de Esportes (Seesp), o
total líquido repassado à
concessionária, desde o início da
gestão até a parcela limitada do
mês de agosto deste ano,
totaliza quase R$ 600 milhões.
Desde o início da incidência dos
descontos por desempenho, em
2016, foram deduzidos mais de
R$60 milhões da remuneração
da Minas Arena, sendo R$ 28,6
milhões em 2016 e mais de R$
30,4 milhões em 2017, até o
momento. Os descontos superam
os R$ 3 milhões por mês. O
Mineirão seguirá administrado
pela concessionária Minas Arena
até 2037.

Gestora do Mineirão
tem sigilo quebrado

“

A solicitação de quebra de sigilo bancário da administradora do estádio é referente ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016

Investigação.

ApedidodoMP,
Justiçaverificase
administradora
estariaocultando
possíveislucros
paranãorepassar
valoraoEstado

”

Apurações Independência

¬ THIAGO NOGUEIRA
¬ A pedido do Ministério
Público (MP), a Justiça de-
terminou a quebra do sigilo
bancário da Minas Arena,
concessionária que adminis-
tra o Mineirão, com o objeti-
vo de verificar se as informa-
ções da Parceria Público-Pri-
vada (PPP) estão sendo en-
caminhadas corretamente
para o Estado. A solicitação
é referente ao período de ja-
neiro de 2012 a dezembro
de 2016 e foi acatada pela
juíza Patrícia Santos Firmo
em março deste ano.

Desde então, o MP vem
reunindo e analisando a do-
cumentação e ainda não ter-
minou a investigação. “Por
enquanto, estamos fazendo
as perícias e aguardando a
chegada de todos os dados
para uma conclusão. O volu-
me de dados é grande, preci-
sa vir pelo Banco Central. O
Ministério Público não po-
de, por lei, fazer essa quebra
direta, tem que ser via judi-
ciário, e tem toda uma trami-
tação. Mas está tudo andan-
do nos prazos previstos em
lei”, explicou o promotor
Leonardo Duque Barbabela,
coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Pro-
motorias de Justiça de Defe-
sa do Patrimônio Público
(Caopp).

As providências do Minis-
tério Público têm como base
as denúncias do deputado
estadual Iran Barbosa

(PMDB). Segundo relatório
do parlamentar, entregue
ao MP em junho do ano pas-
sado, a Minas Arena teria
apresentado lucros suficien-
tes para o compartilhamen-
to de receitas com o Estado,
mas, usando-se de mano-
bras contábeis, estaria ma-
quiando os números apre-
sentados. A maquiagem nas
contas teria feito com que a
empresa embolsasse quase
R$ 100 milhões.

“A representação do de-
putado chegou dizendo is-
so, argumentando que have-
ria uma discrepância. Agora
vamos verificar se há ou não
essa discrepância”, ponde-
rou Barbabela.

À DISPOSIÇÃO. Em nota, a Mi-
nas reiterou sua responsabi-
lidade na gestão do estádio.
“O Mineirão reforça seu
compromisso com a transpa-
rência e a ética e ressalta
que está integralmente à dis-
posição dos órgão regulado-
res e das demais autorida-
des competentes. A conces-
sionária que administra o
Mineirão informa também
que trabalha de forma séria
e incessante para que o está-
dio continue recebendo ca-
da vez mais jogos e eventos,
cenário que tem se tornado
perceptível nos últimos
anos, com o complexo se fir-
mando como referência em
gestão e operação no país”,
diz a nota.
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Governo tem se reunido com
Luarenas para sanar dívidas

UARLEN VALERIO - 17.6.2015

Domingo, noclássico en-
tre Cruzeiro e Atlético, o
Mineirão vai receber em
seus camarotes pacien-
tes em tratamento con-
tra o câncer de mama,
numa ação em parceria
com o Instituto Mário
Penna. Parte da venda
dos ingressos para o se-
tor será doado ao insti-
tuto. Na quarta-feira,
funcionários do Minei-
rão visitaram o Hospital
Mário Penna e distribuí-
ram convites para o Mu-
seu Brasileiro do Fute-
bol e para o estádio.

Parceria

¬Alegando dificuldades fi-
nanceiras, a Luarenas, con-
cessionária da Arena Inde-
pendência, parou, em 2016,
de repassar ao governo e ao
América os 2,5% da arreca-
dação bruta para cada uma
das partes. Nesse caso, a in-
cumbência de cobrar o va-
lor devido cabe ao Estado, e
não ao MP. “Se o Estado esti-
ver se omitindo para que as
receitas entrem, aí o MP en-
tra. O Estado não pode dei-

xar de receber suas receitas.
É o princípio da legalidade”,
explicou o promotor Leonar-
do Barbabela.

Segundo o governo, já fo-
ram realizadas algumas reu-
niões para resolver a ques-
tão, e o assunto está sendo
acompanhado pela Contro-
ladoria Geral do Estado, pe-
la Secretaria de Casa Civil e
de Relações Institucionais e
pela Advocacia Geral do Es-
tado. (TN)


