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Praça Mário Lago,
caldeirão da política
no centro do Rio de Janeiro

INFORMATIVO LUIZ LIMA | EDIÇÃO 30 | ações do mandato em JANEIRO/2022

02

Empresário de Nova Friburgo se mobilizam
contra a obrigatoriedade do passaporte da sanitário

Em Nova Friburgo, Luiz Lima se reuniu com
empresários que estão liderando um movimento no
município a favor das liberdades individuais e,
portanto, contra a exigência do passaporte sanitário

na cidade. A questão não é ser contra ou a favor à
vacina, mas garantir que cidadãos possam exercer seu
direito de escolha sem que sejam punidos ou
discriminados.

Luiz Lima denuncia parcialidade
do GOOGLE sobre os possíveis
candidatos à Presidência da República
“Parece que a plataforma - famosa
mundialmente - desconhece
conceitos como igualdade e
democracia. Lamentável, um
verdadeiro absurdo, um crime!”
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Luiz Lima recebe título de Sócio Honorário da
Sociedade Musical Beneﬁcente Campesina Friburguense

No início do mês, Luiz Lima recebeu o título
de Sócio Honorário da Sociedade Musical
Beneﬁcente Campesina Friburguense das mãos do
Carlos Magno da Silva, presidente do Conselho
Diretor da Campesina, pelos relevantes serviços
prestados pelo seu mandato de deputado federal à
instituição.
Na ocasião também foi comemorado o
aniversario de 152 anos de fundação da instituição

musical. “Muito orgulho de ter destinado R$
170.000.00 em emenda impositiva, que será liberada
ainda esse ano, para aquisição de novos
instrumentos. Muito feliz em poder prestigiar essa
data, ser homenageado com tanto carinho e ainda
poder colaborar para fortalecer a história e a tradição
da Campesina Friburguense, na cidade que mora no
meu coração”, disse Luiz Lima.
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Entrevista para a
rádio Nova Friburgo
Em entrevista para a Rádio Nova Friburgo,
Luiz Lima fala sobre a pandemia, o desempenho
do mandato de deputado federal por todo o
estado e os investimentos na região serrana.

Luiz Lima se pronuncia
contra jornalista que
atacou o tenista Djokovic
“Sigo o caminho contrário do ódio, contrário ao
“ódio do bem” que essa turma semeia nas redes”.
Assista!

Saiba a verdade sobre o projeto
social PASSAPORTE PARA VITÓRIA
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Revista ISTO É ataca o presidente Bolsonaro

“A revista Isto É, mais uma vez, atacou o
presidente Bolsonaro de forma covarde e mentirosa.
Após o ataque ao presidente, nos deparamos com
uma matéria elogiando o ex-presidente e expresidiário, Lula, que pretende concorrer à
presidência novamente.
Infelizmente, cada vez mais,
percebemos como os meios de comunicação sentem
falta da verba pública, verba que jorrou por muitos
anos nos governos anteriores e que o presidente
Bolsonaro fez secar.

É impressionante como eles nem disfarçam mais
para quem estão a serviço e as intenções em cada
linha escrita nessas páginas.
Nunca foi tão fácil perceber que estamos do lado
certo da história. Toda luta pelo nosso país, pela
liberdade, pela verdade, vale a pena”.
Luiz Lima aproveitou a ocasião e anunciou para o
município a implementação em dezembro do núcleo
extra da Escolinha de Futebol do Projeto Passaporte
Para Vitória, sob gestão do Instituto Léo Moura, para
meninos e meninas com idades entre 5 e 15 anos,

Luiz Lima recebe o jornalista e
ex-vereador Ronaldo Gomlevsky
“Uma conversa muito bacana sobre
política, vida pública, respeito e
humildade. E vale a pena sempre
lembrar: o segredo da boa política é
ouvir.
Ouvir os jovens, ouvir os mais
experientes, e ouvir quem também
pensa diferente da gente, e conseguir
tirar das opiniões e das diferenças
sempre algo positivo para o nosso
trabalho e para a nossa vida, sempre
convergente com a nossa consciência
e a nossa índole”.
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Luiz Lima recebe presidente da Associação
Brasileira dos Treinadores de Futebol

“Tive o privilégio de receber o eterno craque
Fernando Pires, zagueiro da máquina tricolor de 1976
e atual presidente da Associação Brasileira dos
Treinadores de Futebol, no gabinete de Copacabana.
Fernando é portador de uma solicitação muito
especial: a inclusão da ABTF no processo de formação
dos técnicos de futebol. Hoje, a capacitação é direito
exclusivo da CBF.
Vamos encaminhar a solicitação ao relator do
projeto do lei 7.560/2014, deputado Édio Lopes e
tenho certeza que a ABTF terá seu mérito

reconhecido e sua importância valorizada”.
Nunca foi tão fácil perceber que estamos do lado
certo da história. Toda luta pelo nosso país, pela
liberdade, pela verdade, vale a pena”.
Luiz Lima aproveitou a ocasião e anunciou para o
município a implementação em dezembro do núcleo
extra da Escolinha de Futebol do Projeto Passaporte
Para Vitória, sob gestão do Instituto Léo Moura, para
meninos e meninas com idades entre 5 e 15 anos,
conquistada à pedido do secretário de esportes,
Joverson Lopes, o Jojô.

Ministro do Superior Tribunal
Federal quer banir Telegram do Brasil
“O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sinalizou
que pretende se reunir com outros ministros para
discutir o uso do Telegram durante as eleições deste
ano.
Infelizmente, Barroso parece conquistado pela
prática ditatorial de países como a Venezuela e a
Coreia do Norte.
Sem o peso e a legitimidade dos votos dos brasileiros
- já que não foram eleitos pelo voto popular, mas
indicados políticos - a decisão dos ministros pode
interferir, drasticamente, na democracia e na
liberdade em nosso país.
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Luiz Lima visita ponte em São José do
Vale do Rio Preto que ajudou a viabilizar

Acompanhado do prefeito Gilberto Esteves, Luiz
Lima a obra da principal ponte de São José do Vale do
Rio Preto, que foi atingida com as chuvas da tragédia
em 2011 e, desde então, enfrentava muitas
diﬁculdades para sua conclusão.
Prefeito Gilberto esteve no gabinete de Luiz Lima
em Brasília, onde se reuniram com representantes da
ANTT, do DNIT e do ministério da Infraestrutura para

reforçar a importância da obra para o município e
para a população.
“Agradeço muito ao General Santos Filho pelo
diálogo com a concessionária que administra o
trecho e a todos que contribuíram para o retorno da
obra.
O bem-estar do cidadão deve estar à frente de
qualquer capricho”, disse Luiz Lima.

Luiz Lima visita
representantes da
direita em Maricá

Será que o atentado sofrido
por Bolsonaro fosse em
Maricá, ele seria salvo?

“Pessoas que fazem a diferença em municípios
dominados pela poder econômico da esquerda, que
não se deixam intimidar e lutam pela verdade e pela
liberdade dos cidadãos”, aﬁrmou Luiz Lima.

'Em Maricá, Che Guevara é tratado como herói e dá
nome ao hospital municipal . Um homem que
desprezava a humanidade e, segundo o Projeto
Verdade e Memóri , da organização arquivo Cuba,
esteve envolvido em pelo menos 144 mortes. Será
que se o atentado sofrido pelo presidente Bolsonaro
fosse em Maricá, ele seria salvo?”
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Repúdio ao ódio
manifestado por
esquerdistas pela
morte do escritor e
ﬁlósofo Olavo de Carvalho

Luiz Lima apresenta
assessor atuante no
sul-ﬂuminense do
estado do RJ

Luiz Lima visita projeto
de natação em Macuco

“Estou deputado federal mas tenho o esporte como paixão e proﬁssão. Estar com esses jovens na piscina,
poder passar pra eles a minha vivência, as oportunidades que tive com o esporte e poder ouvir como a
atividade física é importante e faz a diferença na vida de cada um deles é muito gratiﬁcante”, aﬁrmou Luiz Lima.
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

CONTATO
dep.luizlima@camara.leg.br
+55 61 3215 5504
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Luiz Lima encontra almirantes
impulsionadores do esporte brasileiro

“Estive em Mangaratiba, no litoral verde ﬂuminense, para a passagem de Comando do Centro de Avaliação da
Ilha da Marambaia, onde são desenvolvidas diversas atividades de treinamento da Marinha Brasileira e
referência em preservação e cuidado ambiental.
Tive a honra de encontrar os Almirantes Carlos Chagas e Zúccaro, dois grandes incentivadores do esporte no
nosso país. Marinha, Aeronáutica e Exército sempre foram braços fortes e impulsionadores do esporte
brasileiro”.

Rio de Janeiro: empresa privada x empresa estatal

“Um tema muito simbólico, emblemático, e muito importante: a diferença entre os serviços prestador por
uma empresa privada e de uma estatal. Diferença que, aqui na cidade do Rio de Janeiro, podemos destacar
nitidamente nos serviços da Comlurb. E eu não falo dos funcionários, mas da conduta da empresa em si.
Empresa que recebe mais de R$ 1 bilhão dos cofres públicos e deixa muito a desejar em todos os bairros do Rio
de Janeiro.
Costumo dizer que a prefeitura do Rio de Janeiro, se fosse contratada para administrar um deserto, em
pouco tempo faltaria areia. Infelizmente, esse é o retrato da péssima administração municipal. Um recorte
triste, de uma cidade que tem tudo para ser maravilhosa, mas hoje se resume ao lixo, violência, e descaso da
administração pública… da zona norte a zona sul, do centro a zona oeste, o cenário é de abandono”.

