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Luiz Lima critica música de Ludmilla
 que faz apologia às drogas

o início de janeiro, o deputado Luiz Lima se Npronunciou sobre uma música 'Verdinha', 
lançada pela cantora de funk Ludmila, que 

claramente faz apologia ao plan�o e uso de maconha. 
Para consultar letra da música na internet, é preciso 
confirmar que é maior de idade. Porém, a música foi 
exibida no programa da Fá�ma Bernardes, na Rede Globo, 
às 11 da manhã, com milhares de crianças assis�ndo. Luiz 
gravou um vídeo cri�cando a letra da canção, a apologia e 
a postura da emissora em apresentar o conteúdo no 
horário matu�no. O vídeo viralizou rapidamente por todo 
o Brasil e ganhou apoio de milhares de pessoas. 

 “A cantora Ludmilla faz apologia à maconha em 
nova “música” divulgada às 11 da manhã em rede 
nacional pela Rede Globo, expondo crianças a letra 
absurda e criminosa. É por a�tudes irresponsáveis como 
esta, é pela glamourização men�rosa das drogas que 
policiais, inocentes e crianças morrem diariamente no 
combate ao tráfico de drogas”.
 

ASSISTIR vídeo

@ luizocial lima

https://www.youtube.com/watch?v=EDPUucvGSGI
http://www.facebook.com/oficialluizlima
http://www.twitter.com/oficialluizlima
http://www.instagram.com/oficialluizlima
http://www.youtube.com/oficialluizlima
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Luiz Lima é entrevistado pela jornalista Leda Nagle

m meados de janeiro, Luiz Lima foi entrevistado Epela talentosíssima jornalista Leda Nagle. Em 
pauta, uma conversa descontraída, com perguntas 

inteligen�ssimas e pontuais sobre o primeiro ano como 
deputado federal, impressões sobre o governo Jair 

Bolsonaro e muito mais. A entrevista está imperdível e já 
disponível no canal da Leda Nagle clicando no botão 
abaixo.

ASSISTIR ENTREVISTA

https://www.youtube.com/watch?v=DiGKSPg9-bw
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Fraude na compra de medicamentos 
pela prefeitura de Nova Friburgo

uiz Lima não deixou passar em branco a operação da LPolícia Federal deflagrada em Nova Friburgo, contra 
a fraude na compra de medicamentos pela 

prefeitura. Na ação denominada Carona de Duque, feita 
em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a 
Controladoria-Geral da União (CGU), foram cumpridos 
mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São 
Gonçalo, Niterói e Nova Friburgo.
 As inves�gações iniciadas pelo MPF, apontaram 
um prejuízo aos cofres públicos de R$ 680 mil de uma 
amostra analisada de R$ 1,34 milhão. Ainda de acordo 
com as inves�gações, o crime seria pra�cado desde 2017. 
Basicamente, o município deixou de realizar licitação para 
aderir a uma ata de preços, que foi superfaturada. 

 

 “Esse dinheiro saiu do bolso do contribuinte, mas 
não foi u�lizado pelo poder público de forma correta. 
Parabéns aos envolvidos na denúncia e na inves�gação. 
Não vamos mais aturar farra com o nosso dinheiro. Como 
deputado, estarei cada dia mais atuante na fiscalização 
dos recursos enviados aos municípios”. 

Segundo as inves�gações, o montante alcançou quase 
80% do valor pra�cado pelo mercado. O esquema 
consis�a na contratação irregular de empresas feita pela 
prefeitura de Nova Friburgo.

ASSISTIR vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=EDPUucvGSGI
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Doença Celíaca

uiz Lima fez um sensível relato nas redes sociais após Ldescobrir ser intolerante ao glúten. Após alguns 
meses de indisposição e muitos exames, a doença 

celíaca foi constada. 
 “Passei alguns meses com a saúde bem fragilizada 
em 2019 e, após 6 meses de consultas e exames, descobri 
que sou celíaco, ou seja, meu organismo é intolerante ao 
glúten. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
1% da população mundial tem a doença celíaca. A 
dificuldade no diagnós�co é um enorme empecilho para 
que as pessoas se tratem adequadamente. E agora, 

pessoal, sen�ndo na pele as dificuldades de um celíaco no 
dia a dia, eu quero ser um agente na Câmara Federal para 
somar forças e ser uma voz atuante na luta pela 
democra�zação ao acesso de produtos adequados, 
diagnós�co precoce pelo SUS e tratamento para quem 
precisa conviver com a intolerância ao glúten, possa ter 
uma vida normal dentro de algumas restrições”.

 ASSISTIR vídeo

Entrevista para o programa
Em Foco com Andreia Sadi

uiz Lima foi entrevistado pela jornalista LAndreia Sadi, para o programa Em 
Foco, que conta um pouco da vida de 

Lima antes de ser deputado federal, a ro�na 
em Brasília e o cenário polí�co. O programa 
vai ao ar no dia 26 de fevereiro, às 22h30, na 
Globo News. 

https://www.youtube.com/watch?v=EDPUucvGSGI
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giro da assessoria

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz 
em visita ao Instituto Federal 
Fluminense (IFF), em Cordeiro

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com 
Bianca Temponi, Diretora do Campus 
CEFET de Nova Friburgo e professor 
Edvar, Coordenador Acadêmico

Fernando Marlos com Wesley 
Baltazar, em Barra do Piraí

Fernando Marlos com Jaqueline 
Silva e Edna Costa, guias de 
turismo em Volta Redonda

Fernando Marlos com Maria de 
Fátima, prefeita de Quissamã

Roberto e Luiz Antônio em reunião sobre 
Saúde Ambiental, Resíduos Sólidos e 
Inserção Social, com Leandro Abrantes 
(Empreendedor de Resíduos Sólidos), 
Fernanda Cubiaco, (Gestora Ambiental) e 
Marlise Alves, Microbiológica Ambiental

Luiz Antônio presente na 
reunião mensal da Associação 
de Moradores de Copacabana

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com 
apoiadores e líderes políticos, em Cordeiro

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz 
presentes na audiência pública, em 
Cantagalo, sobre concessão das 
Rodovias Estaduais, eixo Noroeste: 
RJ-122, RJ-158, RJ-160 e RJ-186
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Brasília - DF - Brasil - 70160-900

CONTATO
dep.luizlima@camara.leg.br
+55 61 3215 5504

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro                        Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick                        Diagramação: Felipe Torres (ditorres.com)

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

@ luizocial lima

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz com 
o presidente da Associação Comercial 
de Cantagalo, Jorge Nóbrega

Eduardo Kropf e Guilherme Spitz em 
reunião com Juarez, professor Alex 
e outros apoiadores, em Cantagalo

luizlima.com.br
visite nosso site

(CLIQUE NO LINK E ACESSE AGORA)

(CLIQUE NOS LINKS E ACESSE AGORA)

http://www.facebook.com/oficialluizlima
http://www.twitter.com/oficialluizlima
http://www.instagram.com/oficialluizlima
http://www.youtube.com/oficialluizlima
http://www.luizlima.com.br

