
BOLSONARO É DERROTADO E HISTORIADOR 
VIRA PROFISSÃO

O PL N. 368/09, que regulamenta a profissão de histo-
riador no país, foi vetado pelo presidente da República. 
O Senado e a Câmara Federal, com o voto de José Ri-
cardo, derrubaram o veto e a profissão de historiador foi 
regulamentada.

INDICAÇÃO ISENTARÁ 14 MILHÕES DE
TRABALHADORES DO IR

Para reparar uma injustiça social contra os trabalha-
dores, o deputado Zé Ricardo cobrou do Governo Fede-
ral a atualização da tabela do Imposto de Renda. Essa 
correção isentará cerca de 14 milhões de pessoas com 
baixos salários.
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LEIA MAIS

José Ricardo realiza debate com o tema: Desen-
volvimento Rural e Segurança Alimentar para 
Manaus, Assista

Prestação de contas: deputado fala de suas ações 
da semana na Câmara Federal. Assista

Economia Solidária para geração de renda tam-
bém foi assunto de debate organizado esta sema-
na, Assista

NOTÍCIAS RÁPIDAS

Nos artigos desta semana, publicados no Portal Amazonas 
Atual e no Blog do Hiel Levy, José Ricardo trata da atenção 
básica à saúde da mulher. Ele lembra também que, por ano, 
morrem 209 mulheres por câncer de colo de útero, que po-
deriam ser evitadas com programa de vacinação eficaz.

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA MULHER

ARTIGOS DA SEMANA

JOSÉ RICARDO INOVA E LANÇA PLATAFORMA 
PARA OUVIR PRIORIDADES PARA MANAUS

A população também poderá construir um novo 
Plano de Governo para Manaus (2021-2024) pela in-
ternet, de forma participativa e democrática. É a pla-
taforma digital “A Manaus Que Queremos”, lançada 
na última sexta (13).
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https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/904835976675637 
https://blogdohiellevy.com.br/politicas-de-atencao-a-saude-da-mulher
https://amazonasatual.com.br/na-gestao-de-arthur-neto-morrem-209-mulheres-por-ano-por-cancer-de-colo-de-utero
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/904835976675637 
https://blogdohiellevy.com.br/politicas-de-atencao-a-saude-da-mulher
https://amazonasatual.com.br/na-gestao-de-arthur-neto-morrem-209-mulheres-por-ano-por-cancer-de-colo-de-utero
http://www.zericardoam.com.br/com-o-voto-de-jose-ricardo-congresso-nacional-derruba-veto-presidencial-e-profissao-de-historiador-sera-regulamentada
http://www.zericardoam.com.br/com-o-voto-de-jose-ricardo-congresso-nacional-derruba-veto-presidencial-e-profissao-de-historiador-sera-regulamentada
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/2826753887609853/ 
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/videos/624865735109794 
http://www.zericardoam.com.br/gerando-emprego-e-renda-pela-economia-solidaria 
https://www.facebook.com/ZeRicardoAM/posts/3200025786731737 
http://www.zericardoam.com.br/com-o-voto-de-jose-ricardo-congresso-nacional-derruba-veto-presidencial-e-profissao-de-historiador-sera-regulamentada
http://www.zericardoam.com.br/pre-candidato-a-prefeito-de-manaus-jose-ricardo-inova-ao-ouvir-a-populacao-em-plataforma-pela-internet/

