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Adiamento ou desconto 
na anuidade do

CREF para profissionais 
de Educação Física 

om a pandemia, por conta do risco a ̀saud́e pub́lica causado Cpelo Covid-19, o Brasil parou. Milhares de profissionais de 
educaçaõ  fiśica ficaram impossibilitados de trabalhar e de 

prover o sustento para suas fami ́lias. Muitos perderam seus 
empregos e outros tantos autônomos ainda estaõ sem condiçoẽs 
de dar suas aulas ou atender seus alunos. Tenho escutado muitos 
apelos de colegas da profissaõ clamando por um adiamento ou 
desconto no pagamento da anuidade do conselho, previsto para 
15 de agosto de 2020. Por isso, oficiei o seguinte ofićio em acordo 
com tudo que passamos neste ano difićil. Precisamos de um prazo 
maior para que os profissionais possam recompor sua renda e 
organizar suas finanças. Muitos ficaram com receita prox́imo de 
zero nos uĺ�mos meses. Tenho certeza que o CREF1 sera ́sensiv́ el 
ao nosso pedido.

http://www.facebook.com/oficialluizlima
http://www.twitter.com/oficialluizlima
http://www.instagram.com/oficialluizlima
http://www.youtube.com/oficialluizlima
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Valorização dos profissionais de
Fisioterapia e Fisioterapeutas Ocupacionais

Valorização dos 
profissionais

odontológicos
nos hospitais

Recebi em Brasiĺ ia a den�sta Miriam, “muito atuante tambeḿ  dentro do 
Conselho de Odontologia do RJ. 

Estamos trabalhando na Câmara dos 
Deputados em um Projeto de Lei muito 
bacana, de valorizaça ̃o do profissional 
odontolo ́gico dentro dos hospitais. 
Miriam tambeḿ  ja ́ foi integrante do PSL 
mulher e ajudou a mudar os rumos do 
nosso paiś  pra melhor”.

uiz Lima se reuniu com Wilen Heil e Silva, presidente do LCrefito-2 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional do estado do Rio de Janeiro) para uma 

conversa importante sobre projetos em parceria com o 
Crefito/Coffito. O obje�vo é inserir fisioterapeutas e 
terapeutas na formulação de projetos para serem deba�dos 
em Brasília. 

Q u erem o s ,  ta m b ém ,  b ata lh a r  p e la “autonomia desses profissionais de forma 
permanente no diagnós�co e tratamento 

dos pacientes, criando oportunidades nas 
U n i d a d e s  d e  P r o n t o  A t e n d i m e n t o  e 
desburocra�zando o atendimento”.

https://www.instagram.com/p/CDUQzTGpdUa/
https://www.instagram.com/p/CDT1DOmJDEP/


PRONAMPE para
profissional de 

Odontologia
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Medidas para 
fomentar a

cultura no país

uiz Lima e o secretário Especial de Cultura, LMário Frias, em uma ótima conversa sobre a 

lei de incentivo à cultura e medidas de 

fomento e apoio cultural por todo o país.

uiz Lima recebeu o presidente do Conselho LRegional de Odontologia do Rio de Janeiro, 

Altair Andrade, para discutir a importância 

do PL 2424, que inclui o profissional liberal que 

exerce, por conta proṕria, atividade econômica 

com fins lucrativos, entre as categorias 

empresariais que podem contratar linhas de 

cred́ito no PRONAMPE. A aprovação do PL 2424 

podera ́trazer um alívio para classe odontológica, 

que na pandemia praticamente parou com as suas 

atividades. Temos 330 mil dentistas no país 

atendendo apenas casos de urgência e 

emergência nos últimos meses.

Coragem e 
Lealdade
Agradeço imensamente o 

“c a r i n h o  q u e  t e n h o 

receb ido por  todo o 

estado do Rio de Janeiro e 

tambeḿ pelas redes sociais. 

Essas inuḿeras demonstraçoẽ s 

chancelam positivamente o 

nosso mandato. Fico muito 

feliz, realizado e com o coração 

t r anqu i lo  em sabe r  que 

estamos no caminho certo”.
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https://www.instagram.com/p/CDRlNd1J-l-/
https://www.instagram.com/p/CDO9byqJ-9e/
https://www.instagram.com/p/CDM0ElqpgQG/


“Corrupção no 
Brasil  virou 

cultura política”
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uiz Lima participou, no Palácio do Planalto, Ld a  C e r i m ô n i a  q u e  c o n fi r m o u  a 

prorrogação do Auxílio Emergencial por 

mais dois meses. “Orgulho de fazer parte de um 

governo que na ̃o se preocupa em fazer 

propaganda do que faz, ele simplesmente se 

preocupa com os brasileiros”.
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Com tantos
respiradores, 

por que não ter
mais leitos no

 Hospital 
Raul Sertã?

PL 2824 - Medidas de Socorro ao esporte
Agradeço imensamente ao deputado 

“Felipe Carreras que brilhantemente se 

dedicou a pauta de socorro ao esporte. A 

dedicaçaõ  do relator Alexandre Frota, que foi 

muito assertivo e competente na conduçaõ  

da relatoria. Temos divergências polit́icas, 

ideoloǵicas, mas essas divergências devem 

servir para o debate, para o contra-ponto das 

ideias, o que e  ́ sauda v́el para nossa 

democracia. O PL 2824 e  ́ de extrema 

importância para o esporte e prevê uma seŕie 

de medidas como renda emergencial para os 

trabalhadores do setor, linhas de cred́ito e 

ampliaçaõ  da lei de incentivo. Hoje e ́um dia 

muito importante para o esporte brasileiro 

em meio a pandemia do Coronaviŕus. Meu 
sentimento é de dever cumprido ao conseguir ajudar na aprovaçaõ  do 

PL, que será primordial para quem vive do esporte”.
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https://www.instagram.com/p/CCteYhspsd7/


Amazônia
Azul

Repasses para interior do estado para
enfrentamento do Coronavírus

m consonância com o momento atual e preocupado Ecom o enfrentamento do coronaviŕus no interior do 

estado do RJ, Luiz Lima realizou indicações 

orçamentaŕias ao Ministério da Saúde destinadas ao 

combate a ̀Covid-19 em cinco cidades. 

 Os valores abaixo já foram creditados e estão à 

disposição dos seguintes municípios:

Três Rios: empenho nº 2020NE833999 – Valor R$ 

3.500.017,17 (Pago 14 de julho)

Duas Barras: empenho nº 2020NE833828 – Valor R$ 

751.040,03 (Pago 14 de julho)

uiz Lima recebeu no gabinete de LCopacabana o oceanógrafo 

David Zee e foi presenteado com 

uma aula sobre a nossa Amazônia Azul 

e sua importância para pesquisa 

ambiental. A dupla também conversou 

bastante sobre a rev i ta l ização 

lagunares no Rio de Janeiro, a 

i n t e g r a ç ã o  a m b i e n t a l  e 

socioeconômica no nosso estado. 

Indicação para retomada das obras
na BR-040, em Petrópolis

Vassouras: empenho nº 2020NE833905 – Valor R$ 

1.000.017,17 (Pago 14 de julho)

Bom Jardim: empenho nº 2020NE833803 - Valor R$ 

1.800.017,17 (Pago 15 de julho)

São José de Ubá: empenho nº 2020NE833993 – Valor R$ 

34.579,67 (Pago 13 de julho)

 “Muito gratificante poder colaborar de forma efetiva, 

em um momento tão delicado. Vamos fiscalizar de perto a 

aplicaçaõ  desses recursos, que tenho a certeza que fara ́ a 

diferença na vida de quem mais precisa”.

uiz Lima encaminhou indicação ao Ministério da LInfraestrutura para a retomada das obras na rodovia 

BR-040, em Petrópolis, região serrana do Rio de 

Janeiro. De acordo com informações contidas em 

reportagem do Diário de Petrópolis, “a não construção da 

subida da serra reflete em prejuízos para as empresas e 

indústrias em todos os aspectos, tanto para receber 

matéria-prima quanto para encaminhar os produtos 

fabricados, com aumento dos custos do frete e do seguro. 

Além disso, é preciso considerar a questão de insegurança e 

da manutenção viária, pois a falta de conclusão das obras 

acarreta acidentes frequentes, com tombamento de 

caminhões na estrada, gerando grandes retenções”. A 

retomada das obras é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento da região serrana, do estado do Rio de 

Janeiro, assim como para o nosso país.
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https://www.instagram.com/p/CCi_pz9p3Ic/


Ministério da Infraestrutura faz a 
diferença no interior do estado do RJ

O
 chefe de gabinete do 

mandato de Luiz Lima, 

Welbert Pedro, em visita 

aos municiṕios do interior do Rio 

de Janeiro registrou as melhorias 

na BR 495, que liga Teresópolis à 

Itaipava (3º distrito de Petrópolis) 

graças a competência e muito 

trabalho honesto do Ministério 

da Infraestrutura sob o comando 

do brilhante Tarcísio Gomes de 

Freitas e do nosso presidente Jair 

Bolsonaro. 

Ministério da Saúde envia 10
respiradores para Nova Friburgo 

Nova Friburgo recebeu, no dia 01 de julho, 10 

respiradores (5 de UTI e 5 de transporte) do 

ministério da Saúde. O deputado Luiz Lima 

solicitou o envio dos aparelhos no dia 15 de junho, após 

uma conversa por videoconferência com a Delegada 

Danielle que relatou ao deputado as necessidades de 

aparelhagem do Hospital Raul Sertã para enfrentar a 

pandemia do Coronavírus. 

“Estou muito realizado em poder fazer do meu mandato um 

instrumento que possa efetivamente melhorar a vida das 

pessoas. Não queremos muros, queremos pontes que 

liguem as necessidades a quem possa mitiga-las. Tenho 

certeza que esses respiradores chegaram em um momento 

crucial para que Nova Friburgo possa retornar a rotina com 

segurança”.

A Cartacapitalizacão 
do jornalismo 

esportivo

“O que vale
pra eles não 

vale pra mim?”

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          
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