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Luiz Lima em entrevista para
CNN ao lado de Jair Bolsonaro

O

Rio de Janeiro está nas mãos de um governador irresponsável, que u liza a
pandemia como palanque eleitoral e para negociatas obscuras, que eu inclusive já
denunciei. O Brasil não pode parar e nós estamos aqui para fazer este apelo à toda
imprensa e população. A fome está chegando antes do vírus, e precisamos reerguer o Brasil
para cuidar das pessoas. Com responsabilidade, grada vamente, precisamos, sim, retornar
à normalidade.
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Deputado da
esquerdista
dissemina
Fake News
contra o
governo e
Luiz Lima
responde
à altura
Governo do Rio de Janeiro contrata Organização
Social com suspeita de superfaturamento
para gerir Hospitais de Campanha

A

organização social escolhida pelo governo
estadual do Rio de Janeiro para gerir hospitais de
campanha des nados ao atendimento de
infectados pelo novo coronavírus possui em seu histórico
episódios de má gestão e até crime. Inclusive, o Ins tuto
de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) está
proibido de par cipar de disputas na capital do Rio de
Janeiro por dois anos em razão de irregularidades
ﬁnanceiras e administra vas em UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) do município. Porém, uma seleção
relâmpago garan u ao Iabas um contrato de R$ 835,8
milhões (R$ 139,3 milhões mensais) para construir e
administrar por seis meses os 1.400 leitos que serão
montados em seis pontos do estado. É um absurdo a
discrepância de valores pagos pelo governo do Rio de
Janeiro em comparação ao valor pago por São Paulo. A
população a gente já sabe que só perde com esse absurdo,
mas a pergunta é: quem é que tá ganhando?
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Indícios de irregularidades na
secretaria de Saúde Estado do Rio de Janeiro

N

o dia 15 de abril, dei entrada no Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas
do Estado, com dois ofícios cobrando investigação
dos investimentos públicos da secretaria estadual de Saúde,
que, após ampla divulgação na mídia, tornou sigilosas as
milionárias e absurdas contratações emergenciais. Os gastos
do Governo do Estado somam mais de R$ 1,5 bilhão, em
contratos celebrados sem licitação. E, estranhamente, a
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, em
09.04.2020, tornou sigilosos todos os processos
administrativos que se referem às contratações emergenciais
feita no combate ao novo coronavírus. Sem falar nos
contratos celebrados com a A2A Comércio, Serviços e
Representações, no valor de R$ 59,4 milhões por 300
ventiladores pulmonares, e com a Total Med Comércio e
Importação de Produtos Médicos Hospitalares, no valor de
R$ 36 milhões para fornecer testes rápidos para o Covid-19
— ao custo de R$ 180 por unidade, todos aparentemente
com valores acima do que vêm sido praticados pelo
mercado. Um verdadeiro absurdo!

PGR pede inquérito contra Witzel sob acusação
de que aliado desviou recursos através de
funcionários fantasmas no Rio de Janeiro
Mais uma do (des) governador do Rio, Wilson Witzel: ele
se tornou alvo de um pedido de inquérito feito pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar
suspeitas de que um aliado seu teria nomeado
funcionários fantasmas no governo do Estado para
DESVIAR recursos públicos. O pedido de investigação foi

enviado à corte especial do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) na semana passada pela subprocuradora-geral da
República Lindôra Araújo, responsável pelos inquéritos de
governadores. Os crimes sob investigação são de peculato,
lavagem de dinheiro e organização criminosa. WITZEL É
UMA VERGONHA PARA O RIO DE JANEIRO.
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Ministério da Saúde repassou R$ 95,2
milhões de reais para estados e municípios

O

ministério da Saúde repassou para o Fundo
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro R$
95.242.602,52 para custeio de ações relativas ao
combate do #coronavirus.
Espero do fundo do meu coração que o governo do
Estado utilize com muita responsabilidade esses recursos
para minimizar os efeitos da pandemia na área da saúde e
que toda a população possa ser assistida, dentro dos
protocolos recomendados pelo SUS, com dignidade e
rapidez. Como deputado federal, estarei atento ao destino e
emprego desta verba. O governo Bolsonaro segue atento e
cumprindo seus compromissos de norte a sul do Brasil,
primando pelo bem estar de todos os brasileiros. Vamos em
frente!

Governo Federal isenta pagamento de energia
elétrica para mais de 9 milhões de
famílias de baixa renda por três meses.
O presidente Jair Bolsonaro assinou a Medida
Provisória 950/2020 que estabelece importantes medidas
de enfrentamento dos impactos da pandemia da Covid-19
no setor elétrico.
Por meio da MP, o Governo Federal solucionou
duas questões mais urgentes identiﬁcadas pelas equipes
do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da
Economia: a perda da capacidade de pagamento dos
consumidores de baixa renda, beneﬁciários da tarifa social,
e a perda da capacidade ﬁnanceira das distribuidoras de
energia elétrica, com o aumento da inadimplência e a
redução do consumo de energia.
A MP isenta os consumidores beneﬁciários da
tarifa social do pagamento pelo consumo de até 220
kWh/mês, por 3 meses. Para garantir energia elétrica para
os brasileiros mais carentes, está previsto aporte de R$ 900
milhões na Conta de Desenvolvimento Energético, o que
será viabilizado por meio da criação de crédito
extraordinário. #issoaglobonaomostra
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Entrevista para o CanalVira News.
Clique e assista, está imperdível!

Entrevista para
JORNAL DA CIDADE
Entrevista para Jornal da Cidade Online sobre a
suspeita de superfaturamento nos contratos celebrados
pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no
âmbito do combate ao #coronavírus. Vale a pena assistir!

Diretoria do Ceasa,
proteja nossos
agricultores
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Presença na posse do novo ministro
da Justiça e Segurança Pública

E

stive presente na posse do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que prometeu uma gestão técnica à
frente da pasta. Mendonça é Ex-AGU, advogado, Doutor em Direito e pastor presbiteriano. Apaixonado por natação,
participou de edições da Travessia dos Fortes. Fico muito feliz pela escolha do nosso presidente, pois além de técnico,
André, é um ser humano incrível. Que Deus lhe dê muita sabedoria e derrame bençãos para que comande com maestria esse
novo desaﬁo em sua vida.

Clareza é poder
Em um mundo inundado de informações irrelevantes,
clareza é poder. Assista!

giro da assessoria

N

osso gabinete em Brasília e nossos escritórios regionais estão fechados temporariamente por conta da pandemia do
coronavírus. Mas nossa assessoria continua trabalhando em esquema Home Oﬃce, em contato com municípios,
prefeitos e lideranças; recebendo todas as demandas e interligado com Brasília, para encaminhar e analisar os
pedidos. Em breve estaremos todos juntos novamente.
Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes - Anexo IV, 5º andar, Gabinete 504
Brasília - DF - Brasil - 70160-900

Diagramação: Felipe Torres (ditorres.com)
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