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A Arena Independência é um espaço multiuso e está preparada para receber tanto eventos
futebolísticos como eventos culturais em geral.
O estádio fica no bairro Horto, em Belo Horizonte (MG), e é uma das casas dos clubes de futebol da
capital de Minas Gerais. Sua capacidade é de 23 mil lugares. A grama plantada para a prática do
futebol é do tipo ‘Bermuda Celebration’, com Certificação de Pureza Genética registrada no Ministério
da Agricultura.
A administração do estádio foi repassada à Concessionária BWA, por meio de um Contrato de
Concessão de Uso, com vigência até o ano de 2022 (10 anos a partir da reinauguração do estádio, em
2012).
Comissão Facilitadora de Participação da Sociedade Civil (CFPSC)
A Secretaria de Estado de Esportes (SEESP) publicou no Diário Oficial de Minas Gerais, hoje (12/06),
edital de chamamento para associações sediadas no entorno da Arena Independência, em Belo
Horizonte, integrarem a Comissão Facilitadora de Participação da Sociedade Civil (CFPSC). O
instrumento está embasado no modelo de governança estabelecido no edital de concessão de uso do
estádio, celebrado entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a Concessionária Arena
Independência.
Foi a primeira vez que os participantes da CFPSC foram selecionados por meio de edital.
Anteriormente, os membros foram escolhidos por indicação das associações do Grupo de
Acompanhamento das Obras de Construção da Arena Independência.
A Comissão é a instância responsável pelo acompanhamento das atividades da concessionária
relacionadas às dimensões de segurança pública, produtos e serviços oferecidos, calendário de
eventos, impactos na circulação, bem como a problemas socioambientais locais ligados ao estádio.
As reuniões da Comissão acontecerão trimestralmente e terão como pauta básica a discussão dos
impactos socioambientais do funcionamento do estádio para os moradores do entorno, assim como
as possíveis soluções dos problemas decorrentes da realização de eventos e jogos de futebol na
Arena Independência.
A CFPSC é formada ainda pelo Governo de Minas Gerais e pela Concessionária Arena Independência e
está vinculada à exploração comercial da arena. Saiba mais aqui.

Raio-X
- A Arena Independência possui 16 cabines de imprensa para os jornalistas de rádio e TV e também
72 postos de trabalho para a imprensa escrita. Há ainda dez camarotes VIP’s destinados a empresas
e torcedores.
- No segundo andar, do lado da rua Pitangui, fica a área VIP para cerca de 2.200 pessoas.
- O acesso ao público é feito por seis portões.
- Estacionamento com capacidade para 422 vagas.

- O estádio possui iluminação especial para eventos de grande porte, que melhora a qualidade na
transmissão de jogos noturnos, reduzindo sombras.
- A cobertura do estádio conta com material especial que reduz o som da chuva e também diminui a
emissão de ruído para área externa.

Saiba mais:
Endereço: Rua Pitangui, 3230 – Bairro Horto. Belo Horizonte/MG.
Inauguração: 25/06/1950
Reinauguração: 25/04/2012
Capacidade de público: 23.018 pessoas.
Área construída: 40.000 m²
Tel.: (31) 3654-6731
http://www.arenaindependencia.net/site/
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