
JOSÉ RICARDO REAFIRMA APOIO À REGULA-
MENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE HISTORIADOR

Bolsonaro vetou integralmente o PL 368/2009, que 
pretendia regulamentar a profissão de historiador. Dian-
te disso, o deputado realizou reunião virtual com os pro-
fissionais da área para buscar soluções contra a deci-
são. Ele destacou que a atitude do presidente é também 
um veto à educação e à história do Brasil.

LEIA MAIS

DEPUTADO ACIONA MPT CONTRA EMPRESA QUE 
ATRASA SALÁRIOS DE ENFERMEIROS 

Em reunião, profissionais da enfermagem relatam es-
tar com salários atrasados há quatro meses e pedem 
soluções para os constantes atrasos no pagamento. 
Deputado José Ricardo, autor da reunião, cobrou expli-
cações e ação do Governo para que obrigue a empresa a 
pagar os salários atrasados há quatros meses e denun-
ciou o caso no Ministério Público do Trabalho.
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Em reunião virtual, guias de turismo do Amazonas pedem 
ajuda na pandemia e o deputado José Ricardo defende o 
fortalecimento do setor e o uso do Fundo de Fomento ao 
Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desen-
volvimento do Estado do Amazonas (FTI) para pagamento 
de Auxílio Emergencial.

O texto do deputado José Ricardo desta semana, publica-
do no blog do Hiel Levy, chama atenção para o projeto do 
Governo Federal que muda as regras de trânsito e dificulta 
a perda de carteira de habilitação para motorista infrator. A 
proposta aumenta a possibilidade de acidentes e mortes no 
trânsito.

O deputado federal José Ricardo (PT/AM) ressalta que com 
a política de privatização e entrega de patrimônio do Brasil, 
o Governo Bolsonaro retira a Petrobrás do Estado o que cau-
sará desemprego e impacto na economia local.

No portal Amazonas Atual, José Ricardo faz uma análise 
acerca do aumento do desemprego e da precarização do tra-
balho, situações que já vem ocorrendo desde o governo Te-
mer e tende a piorar com o governo Bolsonaro e a pandemia.

GUIAS DE TURISMO LUTAM POR AUXÍLIO EMER-
GENCIAL E JOSÉ RICARDO APOIA

TRÂNSITO PELA VIDA

CONTRA A VENDA DOS CAMPOS TERRESTRES 
DA PETROBRÁS NO AMAZONAS

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E
O PÓS-PANDEMIA

NOTÍCIAS RÁPIDAS
ARTIGOS SEMANAIS

JOSÉ RICARDO REALIZARÁ REUNIÕES VIRTUAIS 
PARA CONSTRUÇÃO DE PLANO DE GOVERNO

Como pré-candidato, ele defende que o desenvol-
vimento de Manaus inicie pelos bairros. Por isso, vai 
dialogar com a população, segmentos e categorias 
de trabalhadores sobre as necessidades da cidade 
de Manaus. Também ouvirá especialistas e profis-
sionais das áreas ligadas à infraestrutura de uma 
cidade e, a partir disso, construir propostas para o 
Plano de Governo Municipal.
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