
MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA FEIRANTES
E AGRICULTORES 

Com o voto e apoio de José Ricardo, Câmara aprovou 
pacote de medidas emergenciais para agricultores fa-
miliares e feirantes. A proposta do PT prevê pagamento 
de um salário mínimo a esses trabalhadores excluídos 
do Auxílio Emergencial.

LEIA MAIS

JOSÉ RICARDO PEDE AO MPF AÇÃO CONTRA 
VENDA DAS REFINARIAS

Com apoio da bancada do PT na Câmara, o deputado 
ingressou com representação no MPF contra a venda 
de refinarias no país, dentre elas, a de Manaus. Para 
ele, a Petrobrás é uma questão de soberania nacional.

ASSISTA

José Ricardo ouviu especialistas e trabalhadores 
da educação para construção do Plano de Gover-
no para Manaus, Assista

José Ricardo é o único do Amazonas a concorrer 
em todas as categorias do Prêmio Congresso em 
Foco, Vote

No dia de São Cristóvão, José Ricardo fala sobre
a questão do trânsito de Manaus, Assista

José Ricardo realiza mais uma prestação de con-
tas semanal do mandato, Assista

NOTÍCIAS RÁPIDAS

O artigo desta semana, publicado no Blog do Hiel Levy, trata 
da situação das famílias de milhares de trabalhadores de-
sempregados e sem renda, que sofrem os impactos da pan-
demia. E até o momento, não receberam Auxílio Emergencial.

No artigo publicado do Portal Amazonas Atual, José Ricardo 
fala da importância da aprovação da PEC 15/2015, na Câma-
ra dos Deputados, que torna o novo Fundeb um instrumento 
de financiamento permanente da educação básica pública. 

AUXÍLIO EMERGENCIAL

NOVO FUNDEB – VITÓRIA DA EDUCAÇÃO

ARTIGOS SEMANAIS

FUNDEB AGORA É PERMANENTE, VITÓRIA 
DA EDUCAÇÃO! 

Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição 
N°15/2015, que torna o Fundeb permanente. Para 
José Ricardo, é um avanço garantir na Constituição 
recursos para pagamento dos professores e admi-
nistrativos da escola e ampliar de 60% para 70% o 
mínimo em remuneração.
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http://www.zericardoam.com.br/com-o-voto-de-jose-ricardo-camara-federal-aprova-pacote-de-medidas-emergenciais-para-feirantes-e-agricultores-familiares 
http://www.zericardoam.com.br/com-o-voto-de-jose-ricardo-camara-federal-aprova-pacote-de-medidas-emergenciais-para-feirantes-e-agricultores-familiares 
https://youtu.be/NW8n7Vk0jDU
https://youtu.be/NW8n7Vk0jDU
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/2767233010229428
https://www.instagram.com/p/CDE_Y8hhzSm 
https://twitter.com/ZeRicardoAM/status/1287091766861201414 
https://youtu.be/6M1wE8XTZ44
https://blogdohiellevy.com.br/auxilio-emergencial
https://blogdohiellevy.com.br/mais-de-3-mil-mortes-no-amazonas-o-perigo-continua 
https://amazonasatual.com.br/novo-fundeb-vitoria-da-educacao 
https://amazonasatual.com.br/novo-fundeb-vitoria-da-educacao
https://amazonasatual.com.br/novo-fundeb-vitoria-da-educacao

