
EM APOIO À LUTA DOS CONCURSADOS 
JOSÉ RICARDO REALIZA DEBATE VIRTUAL

Por solicitação da Comissão dos Aprovados e Classi-
ficados em Cadastro de Reserva do Concurso Público 
da Seduc, o parlamentar realizou reunião para cobrar da 
Secretaria e buscar soluções para a convocação ime-
diata dos aprovados da área administrativa. Após qua-
se dois anos da realização do certame, ainda não foram 
chamados.

LEIA MAIS

JOSÉ RICARDO PARTICIPA DA 83ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CIEAM 

Para o deputado, reuniões como essa são sempre 
oportunas e trazem ao debate a economia, a Zona Fran-
ca de Manaus e o estado do Amazonas. E destacou que 
bancada federal é pequena, mas atuante na defesa das 
pautas do estado. Leia os detalhes de seu pronuncia-
mento.

LEIA MAIS

Confira na íntegra a entrevista do deputado no Jornal do 
Commercio publicado neste sábado (20). Dentre os assun-
tos abordados, ele defende investimentos para os bairros de 
Manaus e para área da Saúde. 

No artigo do deputado José Ricardo publicado esta semana, 
no Portal Amazonas Atual, ele traz uma reflexão sobre as 
mudanças após este período dramático em que vive a popu-
lação, em função da pandemia de coronavírus. Mas, também 
destacada a necessidade de manter o combate à doença.

O deputado federal José Ricardo (PT/AM) dialogou com Dom 
José Albuquerque sobre o Sínodo da Amazônia e ações pro-
postas pelo Papa Francisco na Exortação Querida Amazônia.

Já no artigo do blog do Hiel Levy, o deputado fala sobre o 
possível adiamento da data das eleições deste ano, devido à 
pandemia de Covid-19. E afirma que está situação deve es-
tar em segundo plano, a prioridade é salvar vidas. 

“TEMOS QUE INVESTIR MUITO NOS BAIRROS”, 
AFIRMA JOSÉ RICARDO

A PÓS-PANDEMIA

DIÁLOGO SOBRE O SÍNODO DA AMAZÔNIA AS ELEIÇÕES E A PANDEMIA

NOTÍCIA RÁPIDAS ARTIGOS SEMANAIS

CONFIRMADO: JOSÉ RICARDO É 
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE MANAUS

Devido à sua atuação política em defesa do esta-
do do Amazonas e dos direitos dos trabalhadores de 
todo Brasil, o Diretório Nacional do PT definiu José 
Ricardo para representar a sigla nas eleições muni-
cipais deste ano. Além disso, foi o deputado federal 
mais votado no estado e está entre os primeiros co-
locados nas pesquisas eleitorais.

LEIA MAIS
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