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01 de setembro – Dia do
proﬁssional de educação física
“Sou muito feliz pela escolha que ﬁz ao decidir ser professor de educação física, proﬁssão que me
realiza e completa. Estou deputado federal, mas continuo ministrando minhas aulas de natação no
maravilhoso Olímpico Posto 6 quando não estou em Brasília. Aos amigos de proﬁssão, que levam
saúde, bem-estar e alegria para tantas pessoas, parabéns pelo nosso dia!”
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Luiz Lima visita Sapucaia

Visitando o interior do estado, o deputado Luiz
Lima estive em Sapucaia com o vereador Thiago
Wermelinger e com o suplente de vereador de São
José do Vale do Rio Preto, Jorge Preto, para viabilizar
a instalação de mais um polo esportivo da escolinha
Passaporte para Vitória, administrado pelo Instituto
Leo Moura Sports.
O núcleo terá capacidade para atender cerca de

300 crianças e adolescentes dos dois municípios,
ofertando esporte, lazer e cidadania.
“Fico muito feliz quando encontramos parceiros
em que podemos conﬁar para desenvolver projetos e
levar melhorias para a população dos municípios
menores que, infelizmente, passam à margem do
esquecimento pelo poder público”.

Em sessão remota da Câmara dos deputados,
Luiz Lima discursa sobre o dia do proﬁssional
de Educação Física e pede ao governador que
abrace o interior os estado do Rio de Janeiro.
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Visita ao interior do estado do Rio de Janeiro

Em Sapucaia, no Campo de Aparecida, com o
vereador Thiago Wermelinger e com o suplente de
vereador Jorge Preto, de São José do Vale do Rio
Preto.
Após, reunião na prefeitura com o prefeito
Breninho, a vice-prefeita e secretária de Saúde,
Marcella Raposo e o presidente da Câmara de
Vereadores, Fabiano Teixeira.
Durante o encontro Luiz Lima anunciou o
investimento de mais de R$ 350 mil para a
implantação da escolinha de futebol Passaporte Para
Vitória, que será compartilhado entre dois
municípios atendendo cerca de 300 crianças e
adolescentes da seguinte forma:
- Sapucaia: o projeto será implantado no distrito de
Aparecida.

- São José do Vale do Rio Preto: o projeto será
implantado em Peão.
“Agradeço imensamente o apoio e a parceria do
vereador Thiago Wermelinger, que solicitou ao nosso
mandato a implantação deste projeto esportivo, e do
Jorge Preto, que não chegou a se eleger no último
pleito, ﬁcando como suplente, mas se mostra um
homem de bem, e reforça o que eu sempre digo por
aqui: quem quer fazer diferente, faz. Não espera
eleição. Mesmo sem cargo eletivo, Jorge Preto segue
preocupado e lutando em prol da população RioPretana”.
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A esperança de um Brasil melhor continua viva no coração dos brasileiros
“Pelo interior do Rio de Janeiro, o sentimento não é
outro. Meus amigos, muito bom poder contar com o
apoio e a energia de vocês. Obrigado por conﬁarem
em mim lá em 2018, me dando a oportunidade de
representar vocês e milhares de ﬂuminenses e
brasileiros que não esmorecem e continuam em
frente, pelo nosso país, pelo futuro dos nossos ﬁlhos
e netos”.

Visita à Paraíba do Sul
Luiz Lima e equipe se reuniram com o viceprefeito e Secretário de Esportes, Anderson Dentista,
para conhecer a realidade da pasta e como nosso
mandato pode colaborar com o município.
Depois, estiveram com o Hélica e João Paulo, duas
grandes lideranças políticas do município, que
apoiam Luiz Lima desde 2018, com muito carinho e
conﬁança. E equipe também se reuniu com a
Vereadora Carol Patinha Amiga, de Três Rios.
Encerrando o dia, Luiz Lima esteve com o Sr. José,
uma liderança política importante do município,
empresário, gerador de emprego e renda, que
também não perde a esperança de um Brasil melhor
para todos e segue ﬁrme com seu propósito e

empenhando em mostrar seu patriotismo no
próximo dia 7 de setembro.

Luiz Lima visita Vassouras
Em Vassouras, Luiz Lima esteve com o Secretário
de Esportes Luiz Mário e o Sub-secretário Cléber
Toledo, no Estádio Municipal Ernani do Amaral
Peixoto, que vai receber o projeto Esportivo
Passaporte para Vitória, com capacidade para
atender até 300 crianças e jovens, de ambos os sexos,
ofertando esporte e cidadania.
Na ocasião, Luiz Lima recebeu das mãos do
secretário o projeto de uma piscina semi-olímpica
para o município, para promover a inclusão, e cuidar
da saúde dos vassourenses através dessa prática
esportiva maravilhosa.
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Luiz Lima se reúne com lideranças do sul
ﬂuminense e da região metropolitana

Já em Mendes, Luiz lima e equipe se reuniram com
o presidente da Câmara dos Vereadores, Fernando
Despachante, juntamente de Aristides Júnior.
Conversaram bastante sobre a prática esportiva no
município que, infelizmente, tem deixado muito a
desejar, analisamos o cenário político e possíveis
caminhos para o desenvolvimento da cidade.
Também estiveram com Jhonatan Karatê, Suplente
de vereador em Piraí, que solicitou apoio para a
implantação de um projeto de artes marciais no
município e para que antigas atividades voltem a ser
desenvolvidas.

Finalizando a agenda, Luiz e equipe se reuniram
com Gabriel Evans, suplente de vereador e
subsecretário de Indústria e Comércio de Seropédica,
acompanhado do Tunala, Gerente de Projetos da
prefeitura. “Foi um ótimo bate-papo sobre política,
fortalecimento da economia e desenvolvimento da
região, além de comentarmos sobre o mandato do
prefeito Lucas, que está realizando um ótimo
trabalho, caminhando junto aos empresários de
maneira sólida e parceira. Nosso mandato segue à
disposição dos municípios, trabalhando muito para
fortalecer cada vez mais o interior do nosso estado.”
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Visita ao Passaporte da Vitória de Valença

“Eu e meu chefe de gabinete, Welbert Pedro,
visitamos o núcleo do projeto Passaporte para Vitória
de Valença, juntamente com o vereador David
Nogueira, que nos entregou uma série de demandas
para melhorar a qualidade de vida dos Valencianos.
Vamos batalhar muito em Brasília pelo Centro de
Tratamento de Autistas, pelas reformas das quadras

esportivas e por todas as demandas que possam
impactar positivamente a vida da população.
Agradeço muito a conﬁança e parceria do vereador
David Nogueira e de todos os envolvidos no projeto
Passaporte para Vitória. Pessoas que tornam sonhos
possíveis de se tornarem realidade”.

Bate papo com jovens do Passaporte para Vitória de Valença
“ E m Va l e n ç a , t i v e a
oportunidade de conversar com
as crianças e os adolescentes
assistidos pelo projeto
Passaporte para Vitória. Um
projeto que me traz muita alegria
e realização como deputado. Me
sinto muito útil sabendo que
estou transformando a vida
desses jovens, dando a eles a
oportunidade de praticarem
esportes e de sonharem com um
futuro melhor. Também foi muito
bacana conversar com os pais e
responsáveis dos alunos e poder
agradecer, olho no olho, a
conﬁança em nosso mandato”.
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Encerrando a agenda com mergulho no Lago Azul – Paulo de Frontin

”Encerrando a nossa semana de visitas da melhor
forma possível: recarregando as energias no Lago
Azul, em Engenheiro Paulo de Frontin. Pessoal,
estivemos em seis municípios (Sapucaia, Paraíba do
Sul, Vassouras, Mendes, Valença e Engenheiro Paulo
de Frontin). Também recebemos lideranças de
Miguel Pereira, Seropédica e Piraí, para alinharmos as
necessidades destes municípios.

Eu gosto muito de visitar as regiões, conversar não
só com os políticos e lideranças, mas também com a
população. O interior do nosso estado tem um
potencial gigante, belezas naturais incríveis e deve
ser abraçado com mais carinho pelo poder público.
Na esfera federal, nosso mandato vai continuar
trabalhando ﬁrme por todo o estado do Rio de
Janeiro.

Visita à casa centenária do secretário
de governo de Paulo de Frontin
Para encerrar o dia, esse presente
muito especial que ganhei do Peninha,
secretário de governo de governo de
Engenheiro Paulo de Frontin.
Uma visita à casa centenária do
Peninha, uma verdadeira pérola da
história do município, conservada
com muito amor pela família e que
guarda muitas histórias
emocionantes. De quebra, ainda tem a
passagem do trem na frente da
residência, deixando aquele ar
bucólico de paz e tranquilidade do
passado. Um verdadeiro paraíso para
quem vive na “cidade grande”.
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“O caminho é mais importante do
que a vitória, rumo ao sucesso!”
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“Soldados do povo que
lutam pela democracia”

Manifestação 7 de setembro
“Copacabana-Rio de Janeiro-RJ / Brasil 07/09/2021, a principal mensagem de Copacabana, Liberdade!
Obrigado as pessoas pelo carinho e principalmente o apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro”
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Mais RJ, Mais Brasil.
“O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro! O estado
brasileiro que mais sofreu com a corrupção nas
últimas décadas mantém a esperança e não se
entrega”.
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Discurso do presidente
Jair Bolsonaro em 7 de
setembro, na Paulista
Em discurso na Avenida Paulista (SP) o presidente
Jair Bolsonaro reaﬁrmou suas posições e soltou o
verbo sobre o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Luiz Lima pede General Hamilton
Mourão governador do Rio de Janeiro
“General Hamilton Mourão, aceite a missão de ser
governador do Rio de Janeiro. Nosso estado não
merece continuar na mão do grupo político que vem
há anos se perpetuando no poder e acabando com
nosso lindo Rio de Janeiro. O estado do Rio de
Janeiro não merece Eduardo Paes, Marcelo Freixo e
outros nomes que se apresentam para tal missão. O
Rio de Janeiro merece mais!”

A maior manifestação
da história do nosso amado Brasil
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Manipulação Midiática
“Como as últimas décadas foram manipuladas
pela mídia, principalmente pela televisão.
O que vimos ontem na imprensa tradicional foi uma
vergonha. Uma falta de compromisso com a verdade
e com o cidadão brasileiro”.
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O Supremo Tribunal Federal
é a grande insatisfação
do povo brasileiro.
“Por mais que a mídia militante tente maquiar a
real indignação dos brasileiros, nós sabemos o
motivo de tantos patriotas estarem nas ruas lutando
pelos seus direitos e liberdade”.

Luiz Lima visita
acampamento em Brasília
“Estive nesta madrugada com as pessoas que
estavam acampadas aqui em Brasília apoiando a
manifestação em defesa do Brasil e presidente
Bolsonaro. Entre eles, muitos caminhoneiros que
aderiram ao movimento. Um momento que exigiu
muita atenção e sensibilidade do governo para que
tudo transcorresse da melhor forma possível, mesmo
com a mídia militante “colocando lenha na fogueira”.

Cantagalo recebe tratores através de
emenda parlamentar do deputado Luiz Lima
“Já chegaram em Cantagalo os dois tratores agrícolas
adquiridos pela prefeitura através de emenda do nosso
mandato parlamentar. Foram investidos R$ 227.700,00
através do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). Valor muito bem investido pelo
prefeito Guga de Paula, e pela vice-prefeita Manuela.
A demanda chegou até mim através do meu chefe de
gabinete, Welbert Pedro, que é Cantagalense e recebeu o
pedido via ACIACAN, por meio do então presidente Coquinha.
Fico muito feliz de ver que nosso trabalho na esfera federal
com parcerias municipais estão trazendo resultados positivos
para a população do estado do Rio de Janeiro, principalmente
para o interior e para municípios menores, que foram por
muitos anos negligenciados pelo poder público”.
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Manifestações de 12 de setembro
Em plena praia de Copacabana, a praia mais
democrática do Brasil, vemos a “força” da
manifestação em oposição ao presidente Bolsonaro.
“Quanto mais eu vejo quem está do outro lado, mais
orgulho tenho das minhas escolhas e convicções”.

Em entrevista para o Jornal da Record, Luiz Lima
falou da sua trajetória no esporte e da sua entrada
para a política como Secretário Nacional de Esportes
de Alto Rendimento, em 2016, e sobre sua eleição
para deputado federal, em 2018. “Estou deputado
mas sou professor de educação física. Continuo
ministrando aulas de natação no mar quando não
estou em Brasília e acredito que a prática esportiva
pode transformar a vida dos brasileiros em
formação. Tenho muita esperança que o Ministério
da Educação enxergue a prática de esportes como
um pilar da educação e passe a investir na atividade
física e nos proﬁssionais de educação física ainda na
educação básica”.

Luiz Lima recebe vereadores
de Cachoeiras de Macacu
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Debate CNN – Luiz Lima
fala manifestações e
inﬂuência do STF no Executivo

Entrevista TV Record

“Recebi os vereadores de Cachoeiras de
Macacu, Edgar e José Cândido, ambos
professores de educação física, assim como eu.
Conversamos sobre as demandas do município,
que precisa de investimentos para fomentar o
desenvolvimento local e investimento em uma
área muito sensível e importante, que é a
educação e a oferta de esportes nas escolas e
projetos esportivos para tirar as crianças e
adolescentes da ociosidade.
Tenho certeza que teremos uma parceria de
sucesso com boas notícias muito em breve para
Cachoeiras de Macacu. Meu mandato está à
disposição e sempre empenhado em ser uma
ponte com a esfera federal para levar
investimentos e desenvolvimento para o
interior do estado do Rio de Janeiro”.
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Ninguém acompanhou estes pseudo-ﬁgurões
da política no dia 12 de setembro
“É preciso que a oposição tenha mais
responsabilidade e amor pelo nosso país. Quando
olhamos esta casa legislativa, e olhamos quem
esteve nas manifestações do último dia 12, vemos
parlamentares que colaboram para a instabilidade
do nosso país e aplaudem um ﬁlme lançado pela
esquerda que tenta invalidar a facada que quase
ceifou a vida do presidente Bolsonaro às vésperas da
eleição de 2018, e ainda falam de democracia.
Chamam os atos dos apoiadores do presidente de
antidemocráticos, mas a democracia, para essas
pessoas, só serve a que serve o próprio umbigo”.

“Enquanto alguns lutam por
um país melhor, outros
lutam apenas pela audiência”.
“O deputado que me antecedeu aqui na tribuna,
Zeca Dirceu, do PT, acusa o presidente Bolsonaro de
genocida, de corrupto, mas esqueceu que o pai dele,
foi o primeiro deputado cassado da Câmara dos
Deputados e do PT. Preso por esquemas de
corrupção que afetaram profundamente o
desenvolvimento e a democracia do nosso país.
Hoje, em discurso na ONU, o presidente Bolsonaro
fez um excelente discurso enaltecendo o nosso país,
e o combate à corrupção, que por anos assolou o
nosso Brasil. Assisti esses dias uma entrevista muito
interessante do empresário Abilio Diniz, que frisou
que economia do nosso país não é apenas o
momento, é uma gama de fatores que se arrastam e
reﬂetem por anos.
Temos, infelizmente, pessoas que gostam de
aparecer, apontar culpados, mas são incapazes de
apontarem alguma solução. É aí que aparece o
apresentador Luciano Huck, que fugiu da raia mais
uma vez”.
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Festa de encerramento da CPI da Covid no Senado
“Pra fechar com chave de ouro e muita vergonha
alheia a CPI da confusão, da falta de respeito, que
mais parecia um circo dos horrores, teremos Paula
Lavigne, mulher de Caetano Veloso, para organizar
uma festa. Isso mesmo. Uma festa de encerramento
da CPI da COVID-19. Paula Lavigne, que gosta muito
de festas, baladas e de fumar um baseado pelas ruas
do Uruguai, é a convidada de honra, a anﬁtriã desses
abutres que não se conformam com o governo que
acabou com a mamata que por anos eles foram
acostumados e estão morrendo de saudade…”

“O brasileiro desconsidera a memória da corrupção”

PROGRAMA VEM SER
Programa federal que
enxerga o esporte
como pilar da educação
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Luiz Lima recebe vereadores de Itatiaia

Luiz Lima recebeu no gabinete em Brasília os
vereadores Joel e Vini, da linda cidade de Itatiaia, que
infelizmente tem passado por um momento
turbulento na política.
A boa notícia é que o deputado conﬁrmou a
implantação do núcleo esportivo Passaporte para
Vitória na cidade, que vai ofertar esporte e cidadania
para cerca de 300 crianças e jovens em
vulnerabilidade social. Luiz Lima também conﬁrmou
a liberação de R$ 250.000,00 através do nosso

Luiz Lima é atacado
por sindicalistas
“Os pseudos democratas que a mídia militante
ama e defende. Fui alvo de uma montagem
“ameaçadora” orquestrada pela esquerda e seu
braço direito: os sindicatos. Já disse algumas vezes e
repito: não tenho medo de não ser reeleito pelas
minhas posições nas votações. Sou professor,
continuo ministrando minhas aulas de natação em
Copacabana quando não estou em Brasília e ESTOU
deputado federal graças aos 115.119 ﬂuminenses
que conﬁaram a mim a missão de fazer o Brasil um
país melhor para todos. Se estou sendo atacado pela
CUT é sinal de que estou no caminho certo. E nele
vou continuar. Sem medo, com muita disposição e
muita luta. Covardia é uma palavra que desconheço
o signiﬁcado. Forte abraço, pessoal”.

mandato para a compra de equipamento agrícola
para o município, pendente apenas de uma exigência
a ser cumprida pelo executivo municipal para o
Ministério da Agricultura liberar a verba.
“Tenho certeza que a aquisição desses
equipamentos vai ajudar muito os produtores locais e
o Passaporte para Vitória vai transformar a vida de
muitas crianças e jovens que voltarão a sonhar com
uma vida melhor através do esporte.”
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PEC 32: Luiz Lima recebe mais de 700 ameaças

“Amigos, muito se falou sobre a PEC 32, da Reforma
Administrativa, na semana passada. Eu estou em
Copacabana, pra mais um dia de trabalho como
professor de educação física, antes de ir para Brasília
exercer meu papel como deputado federal. Eu sou
autônomo, e acredito que a autonomia nos faz mais
produtivo. Querendo ser melhor a cada dia. E é sobre
isso eu gostaria de fazer um desabafo com vocês.
De acordo com o Instituto Brasileiro de
Planejamento tributário, das 30 maiores cargas
tributárias do mundo, o Brasil é, infelizmente, o país
que tem o pior retorno do serviço público, que é
pago com o dinheiro suado do mais simples
brasileiro.
Algo simples, que nos faz reﬂetir sobre esse
cenário: Você contrataria para sua empresa um
funcionário por 30 anos, sem poder demiti-lo ou
mudá-lo de função, mesmo que seu trabalho já

Luiz Lima sobre depoimento
de Luciano Hang na CPI
da Covid no Senado:
"Sua história de sucesso machuca os medíocres"

esteja obsoleto? É bem provável que não, né? Mas é
exatamente isso que ocorre com o Estado brasileiro.
O Brasil gasta com o funcionalismo público 2 vezes
mais do que gasta com Educação e 3,5 vezes mais do
que gasta com investimentos na saúde. Obviamente,
d e s t a
f o r m a ,
f a l t a m
recursos para áreas prioritárias como saúde,
educação e infraestrutura.
É importante deixar claro que não estamos
fazendo perseguição a nenhuma classe ou categoria.
A ideia é reduzir distorções e diminuir as
disparidades de salários e benefícios entre cargos
similares no setor público e privado, além de
aperfeiçoar os processos relacionados à vida
funcional do servidor público.
Recebi milhares de mensagens, ameaças e críticas.
Não me acovardei. E não me acovardo diante dos
desaﬁos propostos para termos um Brasil melhor”.
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Chefe de gabinete visita Cachoeiras de Macacu

Na segunda-feira, 27, o chefe de gabinete de Luiz
Lima, Welbert Pedro, esteve em Cachoeiras de
Macacu, acompanhado do assessor Guilherme Spitz
para uma reunião com o secretário de Governo,
Fábio Luciano; secretário de Esportes, João;
subsecretários; assessores do governo e os
coordenadores do projeto Passaporte Para Vitória,
Vanderlan e Biriba. Em seguida, eles visitaram a sede
social do Colonial Esporte Clube. Na ocasião,
ﬁrmaram o compromisso do nosso mandato do
deputado com o município.
Welbert também visitou o espaço onde o funciona

o núcleo da escolinha de futebol do Projeto
Passaporte Para Vitória, no Colonial Esporte Clube. Já
são mais de 300 crianças atendidas na cidade,
coordenadas pelos competentes Vanderlan e Biriba.
“Fico muito feliz em ver que todo o esforço do
nosso mandato está sendo carinhosamente
abraçado pelas prefeituras e mudando a vida de
muitos cidadãos.
Nosso compromisso será sempre nessa linha:
buscar o melhor para o futuro do nosso estado e do
nosso Brasil”.
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Chefe de gabinete de Luiz Lima
visita CIEP abandonado em São Gonçalo
No município de São Gonçalo, o chefe de gabinete,
Welbert Pedro, junto com o assessor Guilherme
Spitz, acompanhandos pelo pastor e líder político,
Cláudio Faustino, visitaram o CIEP 045 - Porto do
Rosa, que se encontra em total estado de abandono.
O CIEP foi municipalizado e completamente
abandonado pelo poder público municipal. Uma
vergonha e um grande desperdício de dinheiro
público.
“Deixamos o nosso apelo para que o governador
Cláudio Castro reintegre essa unidade ao Estado, e
olhe com carinho para a educação no município e
para esse espaço que poderia estar atendendo e
educando milhares de crianças que estão nas ruas,
com tempo ocioso, com falta de esperança e de
oportunidades”.

1.000 dias do governo Jair Bolsonaro.

“Já são 1.000 dias livres da corrupção petista que afundou o nosso país. São 1.000 dias lutando ao lado dos
empreendedores que geram emprego e renda para o brasileiro e sofrem todos os tipos de perseguições e
críticas daqueles que só sabem remar pra trás e torcer pelo “quanto pior melhor”.
São 1.000 dias lutando diariamente por um país livre e próspero para todos. 1.000 dias de uma nova
história que escrevemos juntos com os brasileiros, que nenhuma farsa fomentada por uma CPI militante e
sedenta pelo poder vai conseguir destruir”.
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Luiz Lima marca presença na CPI do Senado

“Presente na CPI do Senado com o amigo Flávio Bolsonaro e com os senadores Marcos do Val e Marcos Rogério
guardando o depoimento do querido Luciano HAng . “Estamos aqui para garantir a liberdade e o respeito à um
senhor que gera 22 mil empregos diretos e que ama o Brasil”.

Reunião com Atletas pelo Brasil

“Dia mais que especial reunido
com essas grandes feras que
integram o Atletas pelo Brasil. A
conversa foi extremamente
produtiva para tratarmos de
pautas estruturantes para o
desenvolvimento do Esporte,
especialmente o Plano Nacional
do Desporto e a Lei de Incentivo
ao Esporte.
Precisamos investir em Políticas
públicas sérias e efetivas. O PND
vai reunir diretrizes que garantam
o acesso à prática de educação

física nas escolas logo no ensino
básico, o investimento no esporte
como foco na qualidade de vida
em todas as faixas etárias e a
promoção do desporto de alto
rendimento.
Participaram do encontro:
Daiane dos Santos - ginasta,
campeã mundial.
Flávio Canto - judoca,
medalhista olímpico em 2004.
Clodoaldo Silva - nadador,
detentor de 16 medalhas

paralímpicas ao longo da carreira,
sendo 6 de ouro.
Diogo Silva - atleta de
taekwondo, campeão panamericano em 2007 e duas vezes
semiﬁnalista olímpico.
Thiago Pereira - nadador,
medalhista olímpico em 2012 e
maior medalhista da história dos
Jogos Pan-Americanos com 23
medalhas, sendo 15 de ouro.
Estevão Lopes - atleta
paralímpico de remo e vela.
Rafael Lane - Diretor Executivo.

