
BOLSONARO VETA AUXÍLIO EMERGENCIAL
E ÁGUA AOS INDÍGENAS

O presidente vetou 16 itens do PL 14.021, de proteção 
aos povos indígenas. Diante disso, José Ricardo vai tra-
balhar para derrubar os vetos e cobrou publicação do PL 
1.142/2020 do qual é autor, que prevê apoio e proteção 
a população indígena na pandemia

LEIA MAIS

BOLSONARO ENGAVETA R$ 33 MILHÕES
DO FUNDO AMAZÔNIA 

Para José Ricardo, o presidente não cuida da preser-
vação da Floresta Amazônica e a intenção é favorecer 
atividades ilegais ao enfraquece estruturas de fiscali-
zação ambiental. Por isso não utiliza recursos interna-
cionais disponíveis ao meio ambiente. O resultado é o 
aumento das queimadas e o desmatamento.
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No Blog do Hiel Levy, José Ricardo trata da situação atual 
da pandemia de Covid-19, que continua crescendo no Brasil, 
sobretudo, no Amazonas. Muita gente ainda sendo contami-
nada, inclusive, o prefeito de Manaus e o presidente do país.

Já no Portal Amazonas Atual, o deputado lembra que Ma-
naus precisa de um prefeito que cuide do povo, dos bairros e 
proporcione qualidade de vida à população, diz que a pande-
mia revelou a situação precária da administração da cidade.

José Ricardo participa de debates virtuais sobre 
os temas: Em defesa da Vida e da Educação e 
Economia, Meio Ambiente e Amazônia, ASSISTA

Como faz toda semana por meio de live,
José Ricardo realizou mais uma prestação 
de contas de seu mandato, ASSISTA

7 de julho, foi o Dia do Grito pela Saúde, o Deputa-
do José Ricardo se manifesta em defesa da revo-
gação da Emenda Constitucional 95, que congelou 
os investimentos na Saúde, ASSISTA

MAIS DOENTES, INCLUSIVE, BOLSONARO
E ARTHUR

MANAUS PRECISA DE PREFEITO

NOTÍCIAS RÁPIDAS ARTIGOS SEMANAIS

JOSÉ RICARDO APRESENTA PL QUE DISTRIBUI 
COMPUTADORES A ALUNOS DA REDE PÚBLICA

Após pesquisa revelar que 39% dos estudantes de 
escolas públicas não têm computador, deputado pro-
pôs que o Governo Federal utilize o Fundo dos Ser-
viços de Telecomunicações, com R$ 21,8 bilhões e 
distribua computadores aos alunos da rede pública 
do país, cujas famílias recebem Auxílio Emergencial.
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