
JOSÉ RICARDO RETOMA TRIBUNAS POPULARES 
EM CIMA DA KOMBI

Após prestar contas pela internet nos últimos meses, 
José Ricardo voltou a  realizada suas ações em cima 
da Kombi, em diversos pontos de Manaus. A população 
aprovou o retorno do Homem da Kombi aos terminais.

LEIA MAIS

BOLSONARO VETA INDENIZAÇÃO A
TRABALHADORES DA SAÚDE 

José Ricardo defenderá a derrubada do veto do go-
verno que proíbe indenização de R$50 mil aos traba-
lhadores da saúde que ficaram incapacitados devido 
ao combate ao Coronavírus.
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José Ricardo realiza debate do Plano de Governo 
para Manaus com o tema: Política Ambiental e 
Saneamento, Assista

Em nova fiscalização em agência da Caixa, depu-
tado diz que aglomeração continua e cobra do Go-
verno Federal soluções. Assista

Confira mais uma live de prestação de contas das 
ações do mandato, Assista

NOTÍCIAS RÁPIDAS

José Ricardo defende que a Prefeitura venda lotes de terras 
a baixo custo para aqueles que não têm casa. A proposta foi 
defendida no artigo semanal publicado no Portal Amazonas 
Atual. 

Em artigo publicado no Blog do Hiel Levy, José Ricardo apre-
senta algumas soluções para um transporte público de qua-
lidade e moderno em Manaus.

POLÍTICA HABITACIONAL PARA MANAUS

MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

ARTIGO SEMANAL

PROJETO DE JOSÉ RICARDO CRIA O “MAIS 
BOLSA FAMÍLIA” 

O Projeto de Lei Nº 4086/20, de coautoria de José 
Ricardo, busca ampliar as condições de superação 
da vulnerabilidade econômica da população pobre do 
país, criando maior cobertura e eficiência ao Progra-
ma Bolsa Família. Garantindo que o valor do auxílio 
seja maior do que R$ 300 por pessoa.
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