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HOSPITAL DE CAMPANHA RIO CENTRO

isitei o Hospital de Campanha do Rio Centro, cuja Vresponsabilidade é da prefeitura do Rio de Janeiro 
e não do governo do Estado, e que deveria ter sido 

entregue no dia 30 de abril. Domingo, 3 de maio de 2020, 
visitamos o local. Assista o primeiro vídeo de uma série de 
denúncias de possíveis desvios de verba pública e descaso 
dos nossos governantes. Pessoal, não dá pra ficar calado e 
não se indignar. O próximo vídeo é no Hospital Ronaldo 
Gazolla e é ainda mais estarrecedor.

Hospital Municipal 
Ronaldo Gazolla, em Acari

starrecedor o que encontramos dentro do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Enquanto vidas são ceifadas, Efamílias destruídas, um andar inteiro de um hospital de referência está paralisado e com todas as condições de 
funcionalidade. A pergunta que não quer calar: por que o governo do estado não u�liza essa estrutura ao invés 

de gastar milhões alugando tendas temporárias de plás�co?

http://www.facebook.com/oficialluizlima
http://www.twitter.com/oficialluizlima
http://www.instagram.com/oficialluizlima
http://www.youtube.com/oficialluizlima
https://www.instagram.com/p/B_u-afCJorR/
https://www.instagram.com/p/B_u-afCJorR/
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Prefeito Crivella explica
as ações do Governo Municipal

Em visita ao Rio Centro, no Gabinete de Crise de combate 
ao Coronavírus, onde também está sendo montado um 
Hospital de Campanha, fomos recepcionados pelo 
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Em uma 
conversa franca, Marcelo Crivella detalhou as ações de 
enfrentamento ao Coronavírus, além das aquisições e 
contratações realizadas pela prefeitura, bem como sobre a 
situação do Hospital Ronaldo Gazolla.

Visita ao Gabinete de Crise
de Combate ao Coronavírus 

om Gu�emberg Fonseca, gestor do Gabinete de Crise de Combate ao Coronavírus e do Hospital de Campanha Cno Rio Centro, zona oeste do Rio de Janeiro. Ao todo são 500 leitos, sendo 400 para enfermaria e 100 leitos para 
UTI com respiradores. Visitamos o local com todos os equipamentos de proteção individual indispensáveis para 

a nossa segurança e segurança dos 200 pacientes que lá estavam internados. Vamos juntos vencer o #coronavirus. 

https://www.instagram.com/p/B_0hVMTpPY6/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/p/B_01gupJnuM/


Visita ao Hospital Beneficência 
Portuguesa de Teresópolis

stive com Maria José e Paulo Ribeiro, Ediretores da Beneficência Portuguesa 

de Teresópolis. Conversamos sobre a 

situação do hospital, os desafios do Covid-19 

na cidade e tratamos do nosso apoio na 

construção de um CTI na instituição. 

Teresópolis é uma cidade muito importante no 

nosso Estado, não possui um hospital 

municipal e precisa da nossa atenção no seu 

setor de saúde.

Prisão do ex-subsecretário Estadual
de Saúde por suspeita de fraude na compra

esquema de morte e desvios foram presos. Pessoal, esse e ́so ́

o inićio. Eu vou continuar fiscalizando e denunciando o 

escaŕnio que o governo estadual tem feito com o nosso 

dinheiro. E fiquem certos, e ́so ́a pontinha do o iceberg, vem 

mais coisa por ai.́ Você acha a administraçaõ  do WITZEL 

criminosa e corrupta?

No dia 15 de abril dei entrada no Ministeŕio Pub́lico 

do Estado do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas 

do Estado, com dois ofićios cobrando investigaçaõ  

dos absurdos “investimentos” pub́licos da secretaria 

estadual de Saud́e, que continham fortes indićios de 

irregularidades. Hoje, o Gabriell Neves, ex-subsecretaŕio 

estadual de Saud́e, e mais três pessoas envolvidas no 
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 Com 
Bolsonaro

até o fim!

No dia 6 de setembro de 2018, dia do atentado 

“contra o Presidente Bolsonaro, eu estava em 

campanha no município de Cordeiro. 

Presidente estarei com o senhor até o final. A 

vitória na eleição de nós dois foi apenas o início de 

mais obstáculos que viriam pela frente. Com 

certeza não sou a pessoa mais inteligente, mas de 

uma coisa eu tenho certeza, tenho coração e 

inteligência emocional suficiente para reconhecer 

que tudo que passamos tem um significado muito 

maior, o Brasil. Vamos até o fim da nossa missão, 

missão dada pela maioria dos brasileiros e o nosso 

esforço por todos”. 

Recursos para a saúde municipal
em Campos dos Goytacazes
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Meu chefe de gabinete, Welbert 

Pedro esteve no municiṕio de 

Campos dos Goytacazes, RJ - 

7ª maior população e mais populoso 

município do interior do estado, com 

cerca de 508.000 habitantes. Visitou o 

Instituto Amigos do Amanhã, onde 

conheceu as instalações e pode entender 

melhor como podemos estar ajudando 

na evolução do projeto. Também, esteve 

na Secretaria Municipal de Saúde, para 

fiscalizar a aplicação dos R$3,5 milhões 

remetidos via emendas de custeio para o 

município direcionado para aquisição de 

medicamentos, insumos e materiais 

médicos hospitalares. Estamos passando 

por um momento delicado e precisamos 

estar juntos aos municípios e atentos à 

apl icação dos recursos públicos. 

Continuaremos fazendo nosso papel e deixando meu mandato sempre a 

disposição da população do meu querido estado do Rio de Janeiro.
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211 anos da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro - PMERJ

o dia 13 de maio, Ncomemoramos 211 
anos dos guerreiros da 

Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro - PMERJ. Expressei 
todo meu agradecimento aos 
aguerridos policiais que lutam 
diariamente, muitas vezes sem 
as condições adequadas, pela 
segurança e bem da nossa 
sociedade. Contem sempre 
comigo por melhorias na 
corporação. Estou com vocês!

“Eu prefiro um 
presidente que 

peça para calar 
a boca do que um 
que pague para 

calarem a boca!”
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om belezas incomparav́eis, histoŕias mil e 

Clocalizaçaõ  geografíca privilegiada, Nova 

Friburgo e,́ acima de tudo, um lugar de 

gen te  de  bem.  E  ́ c idade  aco lhedora  e 

aconchegante, que nem colo de maẽ. Sinto uma 

felicidade imensa em saber que posso contribuir 

para a melhoria da sua estrutura e da qualidade de 

vida das pessoas que moram e transitam por ela. 

Comemorar seu aniversaŕio me deixa extasiado. 

Tudo que diz respeito a ela me interessa.

Vamos Nova Friburgo, vamos amadurecer e 

melhorar porque a vida e ́uńica e merece nossos 

mais sinceros esforços em busca da felicidade.

Feliz aniversaŕio, minha querida! Para você, para os 

moradores e para quem circula ao seu redor. 

Parabeńs Nova Friburgo pelos seus 202 anos!

Parar é deixar de
lutar, parar é

tirar a sua liberdade 
de escolha!

giro da assessoria
osso gabinete em Brasília e nossos escritórios regionais estão fechados temporariamente por conta da pandemia do Ncoronavírus. 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. 

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes  - Anexo IV, 5º andar, Gabinete 504

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)
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Fiscalização Hospital de Campanha Nova Friburgo

a atender a população. É latente a falta de integração entre o 

poder municipal e o poder estadual, e quem sai prejudicado 

é o cidadão que precisa utilizar os serviços públicos.

No dia 18 de maio, Luiz Lima esteve em Nova Friburgo 

fiscalizando a construção do hospital de campanha. 

Infelizmente, o local só possuía a base e ainda falta um

bom tempo para que os 100 leitos possam começar, de fato, 

Fiscalização Hospital de Campanha Nova Friburgo

a atender a população. É latente a falta de integração entre o 

poder municipal e o poder estadual, e quem sai prejudicado 

é o cidadão que precisa utilizar os serviços públicos.

No dia 18 de maio, Luiz Lima esteve em Nova Friburgo 

fiscalizando a construção do hospital de campanha. 

Infelizmente, o local só possuía a base e ainda falta um

bom tempo para que os 100 leitos possam começar, de fato, 
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Aluguel de tendas x Ginásio

or que alugar tendas milionárias com dinheiro Ppúblico e não utilizar infraestruturas que já estão 

prontas, sem utilização por conta da pandemia, e 

que poderiam receber com mais rapidez e mais conforto os 

pacientes vítimas de Covid-19? Em Nova Friburgo, uma 

tenda enorme foi construída exatamente ao lado do 

ginásio do Sesi, em Conselheiro Paulino. Vale lembrar que 

Sistema S, gestor do Sesi, colocou as estruturas a favor do 

combate ao #coronavirus. Falta responsabilidade, boa 

vontade e boa fé com dinheiro público.

Municipalização da Segurança pública

a ́ muito tempo ja ́ deveriámos ter a segurança Hpub́lica municipalizada no nosso paiś. Em diversos 

batalho ̃es existem verdadeiros feudos, que so ́

servem para ostentar poder mas em nada protegem a 

populaçaõ . Isso precisa mudar e eu estou nessa luta por 

vocês! 

Ministro Celso de 
Melo, obrigado por 

divulgar um vídeo 
extremamente 
motivacional.
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Polícia Federal realiza operação na
casa do governador Wilson Witzel

governo do Estado junto a OS responsável pelos Hospitais 

de Campanha. Por isso, ingressei no Ministério Público do 

Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Estado, pedindo 

apuração do caso. Aí está o resultado. Não mais 

permitiremos farra com dinheiro público e com a vida das 

pessoas.

 Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e Aapreensão em vários endereços do Rio, entre eles o 

Pa lác io  Laranje i ras ,  res idênc ia  ofic ia l  do 

(des)governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Zona 

Sul da cidade. A ação confirma as minhas suspeiço ̃es que lá 

atrás, mesmo aconselhado por muitos a me omitir, preferi 

tornar públicas possíveis irregularidades por parte do 

Debate CNN 360°: Luiz Lima x Marcelo Freixo 
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giro da assessoria

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes  - Anexo IV, 5º andar, Gabinete 504

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)

@ocialluizlima
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