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J A N E I R O

2º MELHOR DEPUTADO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ENTRE 46 parlamentares
ESTÁ ENTRE OS 30
MELHORES PARLAMENTARES
ENTRE 513 DEPUTADOS
E 81 SENADORES

L

uiz Lima começou 2021 integrando a lista
do Ranking dos Polí cos, ﬁgurando como
2º melhor deputado federal do Rio de
Janeiro, entre 46 parlamentares eleitos pelo
nosso estado e, também, pelo segundo ano
consecu vo, entre os 30 melhores do Brasil,
dentre os 513 deputados e 81 senadores que
compoẽ m o Congresso Nacional.

“

Agradeço de coraçã o a conﬁança dos
eleitores que me deram a oportunidade de
representar o nosso Rio de Janeiro, ao
presidente Bolsonaro, pelo convite para disputar
a eleiçao
̃ em 2018 ao lado dele e pela conﬁança
ao longo desses anos, ao PSL, a minha dedicada
equipe e amigos, que estao
̃ sempre ao meu lado
incen vando e apoiando a luta pelo nosso Brasil”.
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Carta abertA ao Presidente Jair Bolsonaro
Segue, um trecho da carta escrita de prop
́ rio punho, lida e entregue no dia 27/01/2021 , pessoalmente, durante o
café da manhã no Palać io Alvorada, ao presidente Jair Bolsonaro.

N

ao
̃ tenho duv́ idas que o senhor conseguiu unir
forças para enfrentar a corrupçao
̃ e os nossos
ministros nao
̃ só entendem do que fazem, como
todos estao
̃ passando longe de escândalos. É inegav́ el.
Vivemos o baque do Covid-19, mas o nosso rumo é o da
prosperidade, com liberdade nos campos social, polí co,
econômico e cultural. Esse é o Brasil real que noś vivemos
hoje.
Infelizmente, uma parte grande da populaçao
̃ ,
doutrinada e inﬂuenciada por uma mid
́ ia contraŕ ia ao
Governo, tem muita diﬁculdade ainda de enxergar as
coisas boas que vêm sendo feitas no Brasil.
Acho, então, que nessa parte ﬁnal do nosso
mandato, todos os nossos esforços têm que ser voltados
para mostrar esse novo Brasil e mostrar quem de verdade
é o Presidente Bolsonaro: ele deﬁni vamente nao
̃ é o
Bolsonaro mostrado pela Globo.
O Bolsonaro verdadeiro é aquele que é recebido
por uma mul dao
̃ emocionada nos nossos aeroportos,
que vê nele sinceridade e vontade de acertar. O Bolsonaro
verdadeiro é aquele que faz o pequeno empresário

acreditar em um Paiś melhor, que faz o empresaŕ io conﬁar
no futuro. O Bolsonaro verdadeiro é aquele que inspira
grandes empresários e que mostra que vamos sim
aprovar as reformas que esse Brasil precisa, custem o que
custar. O Bolsonaro verdadeiro é aquele sujeito bem
humorado. Conte comigo sempre. Como Vice-Lid
́ er do
Governo na Câmara, o senhor aqui tem um soldado
aguerrido na sua defesa. Apoś dois anos, na “porrada”,
conhecemos melhor as pessoas, amadurecemos,
aprendemos a ser pragmá cos. Devemos e podemos
conquistar as pessoas que hoje estao
̃ contra o Governo.
Vamos conquistar mais brasileiros. Vamos reconquistar
aqueles que, por qualquer razao
̃ , se decepcionaram com a
gente. E vamos conquistar novos apoiadores! Como o
senhor falou no seu discurso de posse, no Congresso,
temos uma oportunidade un
́ ica de reconstruir nosso paiś e
de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Nao
̃
vamos desperdiça-́ la!
Forte abraço, do amigo
Luiz Lima
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Entrevista para Sputnick Brasil

F

alei sobre as minhas expectativas para a
eleiçao
̃ e as melhorias que acredito que
virã o para a Câmara e para todos os
brasileiros.
"A expectativa é que o presidente nao
̃ seja um
presidente com o freio de mao
̃ puxado. Ele precisa
entender as necessidades do Brasil e fazer uma
polit́ ica de Estado, e nao
̃ partidaŕ ia. As pautas mais
importantes, os projetos enviados pelo governo à
Câmara dos Deputados não tiveram
prosseguimento. Sã o aproximadamente 60
projetos nessa condiçao
̃ . Eu acredito que com o
Arthur Lira teremos também um aumento da
participaçao
̃ dos deputados. Teremos deputados
escolhidos em relatorias pelo criteŕ io teć nico, e
nao
̃ mais polit́ ico, como foi feito nos uĺtimos dois
anos".

Luiz Lima declara apoio
à Arthur Lira para
presidência da
Câmara dos Deputados

A

credito em uma Câmara dos Deputados
independente, que priorize pautas
importantes e urgentes para o Brasil e
para os brasileiros. A candidatura de Arthur Lira
reforça minha conﬁança na governabilidade entre
os poderes e a certeza de uma gestao
̃ alinhada as̀
pautas do governo Jair Bolsonaro. E ésempre bom
lembrar: Nao
̃ se compoe
̃ governo com a esquerda.
A esquerda se combate. Luiz Lima declara apoio à
candidatura de Lira desde novembro de 2020, em
uma entrevista para o jornal O Globo.
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INSTITUTO LEO MOURA - CANTAGALO

O

Núcleo da Escolinha de
Futebol Leo Moura, em
Cantagalo, recebeu a visita
da vice-prefeita, Manuela. O
coordenador do polo municipal,
Juarez Lopes, ressaltou as medidas
sanitár ias cumpridas devido a
pandemia do coronavír us com
turmas reduzidas, rig
́ idas medidas
de higiene e exercícios especiais,
para preservar a saúde de alunos e
professores. O Nuć leo de Cantagalo
é fruto de emenda parlamentar do
mandato de Luiz Lima, que oferta
esporte e cidadania também em
outros 14 municip
́ ios do estado, para
crianças de 5 a 15 anos.
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“Uma foto vale mais do que mil listas.”

E

m meio à polêmica de uma lista que circulou com assinaturas de parlamentares do PSL que apoiavam a
candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, e não constava o nome de Luiz Lima, o
parlamentar declarou que lista não vota e que passou o sábado (16) ao lado de Lira, fazendo ligações e
articulações para a votação do dia 1º de fevereiro.
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Luiz Lima acompanha Arthur Lira em
reunião na ALERJ e no Palácio Guanabara

A

reunião aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro, com deputados federais e lideranças
políticas. Depois, os deputados e Arthur Lira se
reuniram com o governador Claudio Castro, no Palácio
Guanabara, que também declarou apoio a candidatura de Lira.

“Não temos tempo a perder, estamos conversando e
mostrando aos deputados que Lira éa melhor opçao
̃ para o
Brasil. Nao
̃ podemos entregar o comando da Câmara dos
Deputados, da casa do povo, na mao
̃ da esquerda que vem
destruindo o nosso país ao longo dos anos.
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Vereador de Sapucaia se reúne com chefe de
gabinete em busca de parcerias para o município

W

elbert Pedro, chefe de gabinete de Luiz Lima recebeu no gabinete estadual, em Nova Friburgo, o vereador Thiago
Wermelinger, eleito pelo município de Sapucaia-RJ. Na ocasião, eles conversaram sobre investimentos nas áreas da
saúde e esportiva, em especial, na implantação de um núcleo da escolinha do Instituto Léo Moura.

Luiz Lima No centro-sul Fluminense
O deputado federal Luiz Lima esteve em Paty do Alferes e
Miguel Pereira, no centro-sul Fluminense, acompanhado do
seu chefe de gabinete, Welbert Pedro, e foi recepcionado
pelo prefeito de Paty, Juninho Bernardes (PSC) e pelo
deputado estadual Eurico Júnior (PV). A visita de Luiz
começou pelo Ginásio Esportivo Municipal Hugo Corrêa
Bernardes Filho, que recebe anualmente, no mês de julho, o
JESPA (Jogos Esportivos de Paty do Alferes), que envolve
diversas modalidades esportivas. Depois, Lima foi visitar a
empresa Seal, destaque no setor rural agregando
produtores de tomates produzidos em estufas e
distribuidora de destaque em diversas regiões. O município
é o maior produtor de tomates do estado.
Luiz Lima fez questão de visitar o canteiro de obras
da quadra de grama sintética e a reforma e ampliação da

creche Carmem Ramos Fagundes, ambas no bairro Granja
Califórnia. Luiz Lima também conheceu a parte histórica de
Paty do Alferes ao visitar a Aldeia de Arcozelo, apogeu do ciclo
do café e palco da mais importante fuga de escravos da
região.
Já em Miguel Pereira, Luiz Lima reencontrou um
amigo de longa data, da época em que era atleta olímpico de
natação. Luiz Felipe Azevedo, medalhista olímpico no
Hipismo recepcionou Luiz Lima em sua fazenda. Após o
encontro, o deputado se reuniu com o prefeito de Miguel
Pereira, André Português e com o vice-prefeito, Pedro Paulo
Quinzinho, que apresentaram ao parlamentar as obras que
estão sendo executadas na cidade e um projeto visionário
para colocar o município em destaque no setor turístico.
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CORDEIRO – Luiz Lima atende demandas do município

C

hefe de gabinete de Luiz
L i m a , We l b e r t Pe d r o ,
esteve em Cordeiro, na
região serrana, em reunião com o
prefeito Leonan Melhorance, o
vice-prefeito, Elvis Mutti, o
vereador Thiago Romito e o
presidente da câmara dos
vereadores, para levar boas
notícias ao município: um núcleo
da Escolinha de Futebol do Léo
Moura, através de emenda de
custeio do mandato do deputado
Luiz Luima. O núcleo que pode
atender até 300 crianças de 5 a 15
anos, ofertando esporte e
cidadania gratuitamente. Também
através do mandato, foi
empenhado o valor de R$ 247 mil
reais para a compra de um ônibus
escolar. Seguimos à disposição
desse município emblemático e
muito importante para a economia
da região. Juntos, vamos melhorar
a qualidade de vida dos
cordeirenses.

Deputado luiz Lima solicita ao Conselho Regional
de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN,
adiamento no pagamento ou desconto
para os profissionais do setor

S

olicitei ao Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN,
adiamento no pagamento ou desconto
para os proﬁssionais do setor, que têm sido
verdadeiros heróis no enfrentamento do
COVID-19, muitas vezes sem recursos e
equipamentos adequados. Em
meio ao cenário do caos da pandemia, entendo
que o COREN-RJ pode ajudar ainda mais os
trabalhadores da área da saúde assistidos pelo
Conselho. Precisamos dar mais tempo para que
os proﬁssionais possam recompor a renda
familiar e organizar as ﬁnanças. São milhares de
famílias com vidas afetadas pela pandemia.
Nossa dívida de gratidão com os proﬁssionais
da saúde será eterna.
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giro da assessoria

Chefe de Gabintete, Welbert Pedro,
assessor Guilherme Spitz, vice-prefeita
de Cantagalo, Manuela e Juarez Lopes,
coordenador do núcleo da Escolinha
do Léo Moura, em Cantagalo.

Assessor Roberto na Câmara de
Vereadores de São Gonçalo com o
Vereador Vinícius do Solidariedade.

Assessores Guilherme e Eduardo com Dr.
Paulo Barros, prefeito de Bom Jardim e e
Simone Capozzi, vice-prefeita.

Chefe de Gabintete, Welbert Pedro,
prefeito Leonan Melhorance, o viceprefeito, Elvis Mutti, o vereador Thiago
Romito e o presidente da câmara dos
vereadores, Pablo Sérgio, em Cordeiro.

Assessores Eduardo e Guilherme em
reunião com vereador José Ricardo
(kado), na Câmara de Bom Jardim.

Assessor Roberto na Câmara
Municipal de São Gonçalo, com
o Vereador Nem da Pank Motos.

Assessora Daniel em reunião política com
o Vereador Rodrigo Penha, em Paraty.

Assessores Guilherme e Eduardo em
visita ao ginásio esportivo de São
Miguel, juntamente com o diretor de
esportes e lazer de Bom Jardim.

Assessores Guilherme e Eduardo visitam a Secretaria de
Cultura, Esportes, Lazer e Desenvolvimento
Econômico, com o secretário Jackson Vogas e equipe.

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

Assessores Guilherme e Eduardo visitam a
área de lazer construída pela Associação de
moradores do bairro Alto de São José, com
ajuda de voluntários.

Assessores Guilherme e Eduardo visitam o ginásio
esportivo de Banquete, distrito de Bom Jardim.

@oﬁcialluizlima

Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
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