
PT E PSOL FIRMAM ALIANÇA PARA ELEIÇÕES
EM MANAUS

Em reunião realizada entre seus dirigentes, o PT e o 
PSOL se únem nas eleições municipais deste ano. Para 
José Ricardo, essa aliança fortalece o projeto de uma 
Manaus desenvolvida, que atenda aos anseios da po-
pulação.

LEIA MAIS

DEPUTADO COBRA CONVOCAÇÃO DE AUDITORES 
FISCAIS AGROPECUÁRIOS

Atendendo à solicitação dos concursados de 2017 e 
vendo a necessidade desses profissionais para o con-
trole sanitário no país, Jose Ricardo cobrou do Gover-
no Federal a convocação imediata de 140 médicos ve-
terinários aprovados para o cargo.

LEIA MAIS

Plenária virtual sobre Política para Juventude de 
Manaus, onde José Ricardo dialoga com jovens 
sobre o assunto, Assista

José Ricardo realiza mais uma prestação de con-
tas do seu mandato. Agora em novo dia e horário: 
sexta-feira, às 13h. Assista

Confira mais um debate para construção do Plano 
de Governo. Desta vez, sobre Segurança Alimentar 
para Manaus, Assista

NOTÍCIAS RÁPIDAS

Confira o artigo do deputado José Ricardo, publicado no Por-
tal Amazonas Atual. No texto, ele retrata a área do turismo 
como grande potencial para o desenvolvimento e geração 
de emprego e renda para Manaus, mas que foi esquecido 
pelas gestões municipais.

TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ARTIGO SEMANAL

JOSÉ RICARDO RETORNA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NA KOMBI

Devido à pandemia, o deputado e pré-candidato a 
prefeito de Manaus prestou contas de seu manda-
to pela internet. No entanto, ele retornará esse mês 
às suas tradicionais conversas com a população em 
cima da Kombi, prestando contas de suas ações na 
Câmara Federal, como já vem fazendo há mais de 13 
anos.

LEIA MAIS
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https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/750261075762785
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/cobranca-da-nomeacao-imediata-do-adicional-de-auditores-fiscais-federais-agropecuarios-aprovados-no-ultimo-concurso
http://www.zericardoam.com.br/cobranca-da-nomeacao-imediata-do-adicional-de-auditores-fiscais-federais-agropecuarios-aprovados-no-ultimo-concurso
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/2767233010229428
https://www.instagram.com/p/CDE_Y8hhzSm 
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/322940242077279
https://blogdohiellevy.com.br/mais-de-3-mil-mortes-no-amazonas-o-perigo-continua 
 http://www.zericardoam.com.br/pt-e-psol-firmam-alianca-para-eleicao-municipal-em-manaus 
https://bncamazonas.com.br/municipios/homem-da-kombi-volta-a-realizar-prestacao-de-contas-junto-ao-povo

