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Deputado Luiz Lima conquista nova UPA para Nova Friburgo

E

m reunião com o Ministro da
Saúde, Luiz Henrique
Mande a, o deputado federal
Luiz Lima apresentou o cenário da
saúde pública da região serrana do
estado do Rio de Janeiro, com
destaques para a situação do Hospital
Municipal Raul Sertã, da atual
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) e da atenção básica da saúde
municipal.

Na ocasião, Luiz Lima reiterou
a importância da retomada das obras
do Hospital do Câncer de Nova
Friburgo e solicitou uma nova UPA
para Nova Friburgo. Após analisar a
situação do município, Mande a
deferiu o pedido do deputado. Cerca
de 20 dias depois, o Fundo Nacional
de Saúde disponibilizou o
cadastramento da proposta para a
construção de uma UPA porte 2, no

valor de R$ 3.100.000,00 (Três
milhões e cem mil reais). Agora, cabe
a prefeitura de Nova Friburgo realizar
o cadastro da proposta no site do
Ministério da Saúde para que os
trâmites legais sejam iniciados e os
recursos sejam disponibilizados ao
município. O deputado sugeriu que a
nova unidade fosse construída no
bairro Olaria, o mais populoso da
cidade.

Luiz Lima relata projeto que confere à
Saquarema o título de Capital Nacional do Surf

Sempre antenado
com o mundo do esporte,
Luiz Lima relatou na
Comissão de Cultura o
projeto de lei do deputado
Lourival Gomes (PSL) que
confere à Saquarema o
tulo de Capital Nacional
do Surf. O município se
destaca no cenário nacional
espor vo, sediando
grandes compe ções
aquá cas. Em 2017, a
cidade recebeu a etapa
brasileira do Mundial de
Surf- World Surf League

(WSL) e, em 2019, a praia
de Itaúna deve receber
novamente surﬁstas de
todo o mundo para a etapa
brasileira da WSL.
Saquarema já
possui o tulo de “Capital
Estadual do Surf” (Lei no
7.527, de 23 de fevereiro de
2017), além de incluir, no
calendário oﬁcial do estado
do Rio de Janeiro, o “Dia do
Surf”, a ser comemorado,
anualmente, no dia 20 de
junho.

Câmara Municipal de Italva homenageia
Luiz Lima com Título de Mérito Esportivo

A

Câmara Municipal
de Italva conferiu
ao deputado Luiz
Lima o Título de Mérito
Espor vo, uma das
maiores honrarias da casa.

A indicação da
homenagem par u do
vereador Zeca do Esporte.
O assessor Wanderlúcio
Brigadeiro representou o
deputado na solenidade.
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Deputado Luiz Lima destina 1 milhão e cem mil
reais para o sul e centro-sul fluminense

O

deputado federal Luiz Lima
dedicou a sexta-feira (07) a
atendimentos no sulﬂuminense do estado do Rio de
Janeiro. A agenda foi realizada em
Volta Redonda e contou com a
presença de mais de 20 grupos.
O p a r l a m e n ta r a t e n d e u
representantes de Miguel Pereira,
Piraí, Ita aia, Rio Claro, Barra Mansa,
Barra do Piraí, Volta Redonda,
Paracambi, Valença, Vassouras,
Mendes, Pinheiral e Resende. Na
ocasião, o deputado anunciou que
des nou recursos, através do
governo federal, para atender
demandas dos municípios das regiões
sul e centro-sul ﬂuminense.
Para incremento do custeio
dos serviços de atenção básica em
saúde de metas, Luiz Lima des nou:
Piraí – R$ 100.000,00

Resende - R$ 100.000,00
Rio das Flores - R$ 100.000,00
Valença - R$ 100.000,00
Vassouras - R$ 100.000,00
Três Rios - R$ 200.000,00
Totalizando R$ 700.000,00
Já para custeio dos serviços de
assistência hospitalar e ambulatorial,
foram des nados:
Piraí - R$ 100.000,00
Volta Redonda - R$ 300.000,00
Totalizando R$ 400.000,00
Ao todo, o parlamentar
des nou R$ 1.100.000,00 para
incremento da manutenção da saúde
básica, média e de alta complexidade
nos municípios citados.
“A agenda de atendimentos
no sul ﬂuminense foi muito intensa.
Foi muito bom rever pessoas que
es veram comigo durante a
campanha em 2018 e poder voltar

com boas no cias. Em contato com
vereadores e lideranças dos
m u n i c í p i o s p u d e co n h e c e r a s
necessidades locais e, junto a minha
equipe, levantamos dados, entramos
em contato com o Ministério da
Saúde e estudamos a melhor forma
de viabilizar ajuda. Com menos de
seis meses de mandato, realizando
um trabalho sério e coerente em
Brasília, consegui a liberação de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil
reais) para incrementar a atenção em
saúde nos municípios, de básica à alta
complexidade. Ainda há muito o que
fazer, mas sei que esses valores bem
empregados vão fazer a diferença na
vida de quem precisa u lizar o serviço
público de saúde. Além de des nar,
eu vou acompanhar de perto o
emprego dos recursos”, - ﬁnalizou o
deputado.
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Luiz Lima preside audiência pública para debater o legado
das Olimpíadas do Rio de Janeiro, realizada em 2016

A

inicia va de
realizar a audiência
pública par u do
deputado Luiz Lima, autor
do requerimento. A pedido
do deputado, o secretário
especial do Esporte do
Ministério da Cidadania,
General Décio dos Santos
Brasil; e o assessor da
Secretaria Execu va do
Ministério da Cidadania,
Homero Gustavo
Reginaldo Lima, foram
convidados para discu r o
assunto com os
parlamentares.
“Nosso
obje vo é obter
informações sobre a
adequação, a manutenção
e a u lização das

instalações espor vas
olímpicas e paraolímpicas,
constantes da Matriz de
Responsabilidades dos
Jogos Rio 2016”, explica
Lima.
Ao longo da preparação do
Brasil para sediar os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos,
muito se discu u sobre o
legado que seria deixado.
Havia expecta va de que
esses megaeventos
trouxessem bene cios
para o país em diversos
setores, mas havia também
crí cas sobre possíveis
prejuízos para a população,
com remoções de
moradores em função de
obras e a construção de
p r o v á v e i s “e l e f a n t e s

brancos”, como vemos
atualmente.
Luiz Lima cri cou a falta de
planejamento dos órgãos
competentes. “Com essa
infraestrutura temos a
oportunidade de abraçar
não só o alto rendimento,
mas melhorar a qualidade
de vida e promover a
inclusão social.
Infelizmente, não houve
um planejamento por
parte da prefeitura e do
Comitê dos Jogos em dar
um des no ú l. Foi
inves do muito dinheiro e,
nós que acompanhamos o
pós-olímpico, vimos como
foi mal construído sem
seguir o planejamento. A
AGLO herdou altos custos

de manutenção das
estruturas e a grande
responsabilidade de tornar
a área viável”. O deputado
também cobrou que os
inves mentos sejam
recuperados. “Precisamos
resgatar os milhões de
reais inves dos no Legado
Olímpico e reverter para a
população. Ainda há
inves mentos feitos
anualmente para manter
as estruturas, e que
acabam impossibilitando o
próprio Ministério da
Cidadania de inves r em
outros projetos pelo
B r a s i l ”, ﬁ n a l i z o u o
deputado.
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Vereadores de Barra do Piraí apresentam
demandas da área esportiva

O

s vereadores de Barra do Piraí, Pedrinho e
Cica, es veram no gabinete em Brasília e
apresentaram demandas do município em
relação à área espor va. O deputado colocou o

mandato à disposição para trabalhar junto ao
governo federal para fomentar a prá ca espor va
nas escolas e fazer de Barra de Piraí um grande
exemplo para todo o estado.

Secretário de Saúde de Carapebus apresenta demandas
e solicita habilitação do CAP'S e NASF

O

Secretário de Saúde de Carapebus, Leonardo
Sarmento, esteve em Brasília para tratar de
algumas demandas importantes da pasta. Em
reunião no gabinete do deputado Luiz Lima, o secretário
informou que o município precisa com urgência da
habilitação de um CAP'S (Centro de Atenção Psicossocial) e
de um NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). CAP'S
são ins tuições des nadas a acolher os pacientes com
transtornos mentais, para es mular a integração social e
familiar. Já o NASF tem como obje vo apoiar a
consolidação da atenção básica ampliando as ofertas de
atendimento e acompanhamento da saúde na rede
pública.
A equipe de assessores do deputado Luiz Lima
prontamente iniciou o levantamento de todos os dados
para viabilizar o convênio em parceria com o Ministério da
Saúde.
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luiz lima na disputa do prêmio
Congresso em Foco

luiz lima
deputado federal
psl/rj

2019

O

prêmio Congresso em Foco premia os
deputados e senadores que se
destacaram posi vamente no Congresso
Nacional no exercício do mandato. A inicia va es mula a
sociedade a acompanhar seus representantes de modo
a vo, incen vando os parlamentares a desempenhar o
papel que deles se espera, e possibilita aos brasileiros a
par cipação na seleção dos congressistas a serem
premiados.Em breve, a assessoria do deputado Luiz Lima

vai disponibilizar nas redes sociais do parlamentar os
meios de votação e os endereços eletrônicos. A sua
par cipação é muito importante!
Em breve, a assessoria do deputado Luiz Lima vai
disponibilizar nas redes sociais do parlamentar os meios
de votação e os endereços eletrônicos. A sua par cipação
é muito importante!
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giro da assessoria

L

uiz Lima conta com uma competente equipe de assessores nas oito regiões do estado do RJ. A assessoria
par cipa de eventos, reuniões, veriﬁca denúncias e demandas das localidades. Através dos assessores, o
mandato está sempre presente e antenado com os anseios da população. O Giro da Assessoria mostra um
pouquinho do trabalho realizado pelos assessores nos bas dores da polí ca.

Eduardo Kropf participa do lançamento
do programa Investe Turismo,
em Teresópolis

Itamar Silva com Welbert Peixoto, chefe de
gabinete da prefeitura de São João de Meriti

Fernando Marlos com o prefeito de
Barra do Piraí, Mário Esteves

Fernando Marlos com vereador Fábio
Buchecha e Dr. Biazi Ricieri (Diretor Médico
do HSJB), em Volta Redonda

Luiz Antônio e Itamar Silva com o
subsecretário de Esportes, Rafael Reina e
o secretário de Esporte Alexandre Batista,
de Nova Iguaçu

Eduardo Kropf na posse da Associação
Comercial de Cantagalo

Tércio Schelck com Isis, secretária de
Esportes de Quissamã e Vinícius,
subsecretário da pasta

Itamar Silva com Dena Maia, secretária da
prefeitura de São João de Meriti

Daniel Orsi, Fernando Marlos e Itamar
Cardoso com a atleta olímpica Luciana
Mendes, em Piraí

Fernando Marlos com vereador Fábio
Buchecha, Amelia Lucchesi, Vítor Lucchesi
e Luciano Souza, em Volta Redonda

Fernando Marlos com João Carlos, o
atleta Robson Caetano e Charles Abreu,
em Piraí

Fernando Marlos com Ismael Gomes,
secretário municipal de Saúde de Mendes

Ulysses Reis, Roberto Rodrigues e Luiz
Antônio com o prefeito Jorge Miranda e
o chefe de gabinete da prefeitura de
Mesquita, Bruno Lucena

Itamar Silva, Fernanda Mazzonni e Ulysses
Reis com o prefeito de Japeri, César Melo e o
secretário de turismo e esporte, José Célio
de Araújo

Luiz Antônio com Cássia Marques dos
Santos (diretora de assunto da Cidadania de
Angra dos Reis) e Alda de Assis, artista
plástica Angrense
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Eduardo Kropf participa de inauguração da obra Dois Séculos de
Diligência, do Artista plástico Felga de Moraes, com as presenças do
Secretário de Polícia Civil, Dr. Marcos Vinicius, subsecretário, Fábio
Barucke e o Delegado titular da 151 DP, Dr. Henrique Pessoa
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Daniel e Luiz Antônio na prefeitura de
Mangaratiba

Luiz Antônio participa de formatura de
Soldados Fuzileiros Navais. Turma I/2019

Itamar Silva e Daniel Orsi participam do torneio Rio Kids Japeri
Golfe, organizado pela Federação de Golfe do RJ
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