
JOSÉ RICARDO COBRA REESTRUTURAÇÃO DO 
CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO

O Governo do Estado pretende fechar o Centro Psi-
quiátrico Eduardo Ribeiro, com a proposta de transferir 
para outro lugar. Em reunião com servidores, Ministério 
Público Estadual, Federal e Defensoria, o deputado José 
Ricardo defendeu a manutenção do Hospital no local 
onde está e a sua urgente reestruturação.

ASSISTA

PARABÉNS FACED POR 50 ANOS DE LUTAS E 
HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO

Para o parlamentar, a Faculdade de Educação da 
Ufam (Faced) é fundamental na formação de professo-
res, bem como nas ações pela melhoria da educação 
no estado. Ele destaca ainda que a instituição de ensi-
no é um exemplo de resistência, diante de tantos ata-
ques que a Educação do país vem sofrendo pelo Go-
verno Bolsonaro.

LEIA MAIS

De acordo com o deputado, as investigações devem ser em 
todos os contratos feitos no período. E destaca a falta trans-
parência nas ações do Estado e indícios de supercontratos 
com empresas terceirizadas, sem detalhamentos adequa-
dos. 

Confira o artigo do deputado José Ricardo, publicado no 
Blog do Hiel Levy, onde faz um apanhado dos assuntos que 
marcaram a semana em todo o estado, como a Operação 
Sangria, a confirmação da internação do prefeito pelo Coro-
navírus e a luta dos professores pelo Fundeb permanente. 

Trabalhadores de aplicativos protestaram por melhores con-
dições de trabalho e contra as absurdas taxas cobradas pe-
las empresas por serviço. Para José Ricardo, isso é preca-
rização do trabalho. Por isso, defende que todo trabalhador 
tenha direitos garantidos.

E no artigo semanal publicado no Portal Amazonas Atual, 
Jose Ricardo trata do projeto que amplia a privatização do 
saneamento básico, aprovado semana passada, no Congres-
so Nacional. E destaca que votou contrário à proposta, que 
atende aos interesses de grupos econômicos e não a favor 
da população brasileira.

JOSÉ RICARDO APOIA INVESTIGAÇÃO SOBRE 
COMPRA DE RESPIRADORES PELO GOVERNO RETRATOS DA SEMANA

APOIO À LUTA DOS ENTREGADORES DE
APLICATIVOS

ÁGUA É VIDA, NÃO É MERCADORIA

NOTÍCIAS RÁPIDAS
ARTIGOS SEMANAIS

JOSÉ RICARDO DEFENDE A PEC DO FUNDEB
PERMANENTE E PEDIRÁ APOIO DA BANCADA 

A aprovação da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 15/2015, que torna o Fundeb permanente, 
foi tema de debate organizado pelo deputado José 
Ricardo, com a participação dos profissionais da 
educação. Dialogar com os parlamentares sobre a 
importância desse recurso para a Educação, a fim 
de sensibilizá-los a votarem a favor da proposta, foi 
a principal ação como resultado da reunião.
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https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/1187559344923622 
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/1187559344923622 
https://www.instagram.com/p/CCEjnkBI_n2/
https://www.instagram.com/p/CCEjnkBI_n2/
https://youtu.be/P8NOfxeze_I
https://blogdohiellevy.com.br/retratos-da-semana
https://twitter.com/ZeRicardoAM/status/1278315754484633602
https://amazonasatual.com.br/agua-e-vida-nao-e-mercadoria/?
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/1187559344923622 
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/270062407391968

