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Autonomia
policial é sinal
amarelo sobre
golpismo de
Bolsonaro em
2022
Uma das máximas da
política brasiliense é a de
que jabuti não sobe em árvore -é colocado. Não há
ideia que circule no Congresso que não tenha um
padrinho claro, ainda que
ele não se declare desta
forma.
Não foi preciso procurar muito para achar o pai
espiritual da ideia de conceder maior autonomia às
polícias estaduais, retirando boa parte da subordinação aos governadores
prevista na Constituição:

como inspirador da ideia.
Nomes à esquerda, como
Flávio Dino (PCdoB-MA)
foram na mesma linha.
A articulação no Fórum
de Governadores foi intensa pela manhã. Com o
interminável 2020 da pandemia, alguém pode achar
que o motim da polícia do
Ceará em janeiro do ano
passado foi um fato de outra era geológica.

o presidente Jair Bolsonaro.
O jornal O Estado de S.
Paulo publicou, na segunda (11), reportagem mostrando que o Ministério da
Justiça apoiou discussões
para embasar dois projetos de lei que devem ser
apresentados ao Congresso com tais medidas.
Não se sabe ainda quem
da bancada da bala irá colocar o jabuti para circular,
mas a própria pasta fala
no texto em discussões
avançadas. Com a possi-

Acusado de assédio, Fernando
Cury deverá ser expulso do
Cidadania, diz defesa
Em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp),
a maior do País, o deputado Fernando Cury (Cidadania) passou a estampar manchetes depois que
foi denunciado por assédio sexual pela colega Isa
Penna (PSOL) em meados
de dezembro.
No último domingo, 10,
o parlamentar sofreu um
revés dentro do próprio
partido: o Conselho de
Ética do Cidadania emitiu um relatório, aprovado
por unanimidade, recomendando sua expulsão.
A decisão final sobre o
destino de Cury cabe agora ao diretório nacional.

bilidade de o candidato
de Bolsonaro à presidência da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), ser eleito no mês
que vem, seria de se esperar uma tramitação célere.
Ao sinal de presença
do quelônio, governadores reagiram duramente.
O maior antípoda de Bolsonaro, João Doria (PSDB-SP), apontou diretamente para o presidente
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O presidente da sigla, Roberto Freire, já sinalizou
que pretende desfiliar o
deputado.
Cury ainda pode enfrentar uma ação penal
na esteira do episódio e
até perder o mandato. Na
semana passada, Isa Penna formalizou um pedido
para que a Assembleia de
São Paulo convoque uma
sessão extraordinária ainda neste mês para julgar o
caso.
O Estadão conversou
com o advogado Roberto
Delmanto Junior, responsável pela defesa do deputado, que até aqui tem
sido econômico nas manifestações à imprensa.

Motorista que causar danos em
acidente vai pagar prejuízos,
diz nova Lei
O Projeto de Lei 3303/20,
do deputado Alexandre
Frota (PSDB-SP), obriga os
motoristas que causarem
acidentes a restituir o poder público pelos danos
causados ao patrimônio
público ou ao meio ambiente, caso sejam culpados. Conforme a proposta,
o órgão responsável pela
fiscalização do trânsito
deverá efetuar o levantamento dos custos e dos
danos e notificar o infrator
para o pagamento dos valores apurados.
Para os fins legais, considera-se patrimônio público e ambiental, entre
outros: postes, placas de
sinalização, muros, árvo-

res, vegetação, rios, cursos
d’água, prédios públicos,
monumentos e tudo mais
pertencente à guarda do
poder público.
Depois de emitida a notificação, o condutor terá
30 dias para apresentar
sua defesa por escrito ao
órgão competente. O julgamento será realizado
em igual prazo.
Atualmente, existem algumas legislações estaduais e municipais sobre
o ressarcimento de gastos
do poder público com danos provocados por acidentes de trânsito, mas
não uma lei federal.
Fonte: Agência Câmara
de Notícias
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“Frustrante”, diz Belarmino Lins sobre
visita de Pazuello a Manaus
“Frustrante”. Eis como
o deputado estadual Belarmino Lins (PP) classificou a recente visita do
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a Manaus. Segundo o parlamentar, por
ser o Estado situado na
faixa roxa entra as unidades federativas mais castigadas pela pandemia do
coronavírus, o Amazonas
precisa ser considerado
“prioridade um” do Governo Federal para receber
logo as doses da vacina
antiCovid-19.
A indefinição das datas
para o início do processo
de vacinação, de acordo
com o parlamentar, decepcionou a população brasileira, mas principalmente
a população amazonense,
que enfrenta uma situação

Após reclamações no ‘Gabinete
online’, vereador Amon vai à Justiça
pelo adiamento do Enem no Amazonas
O vereador de Manaus
Amom Mandel (Pode) ingressou ontem (12/1) com
uma Ação Ordinária Cautelar, com pedido de antecipação de tutela, pelo adiamento do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
no Estado do Amazonas.
As provas foram marcadas
pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) para o próximo domingo (17/01).
“Considerando que a
possibilidade de desistência em massa, tanto de
estudantes quanto de colaboradores do Enem, um
risco real, decidi entrar
com a ação na Justiça Federal”, justificou o parlamentar.
O pedido de Amom acontece em face do aumento
do número de pessoas infectadas pelo covid-19 na

capital do Amazonas e no
interior, e também após
denúncias recebidas pelo
“Gabinete Online”, lançado pelo parlamentar no
domingo (10/01/21).
O vereador lançou também um site exclusivo
para receber demandas
e prestar contas do mandato. O site, um dos seus
compromissos de campanha, é uma aposta do parlamentar para encurtar a
distância entre a população com seu mandato no
legislativo.

de caos em consequência
do esgotamento do sistema público de saúde diante da desenfreada escalada da pandemia.
“O que o ministro disse
em Manaus foi uma repetição da sua fala em outros
Estados, ou seja, repetiu
que a vacina chegará, mas
sem priorizar o Amazonas,
que bate recordes diários
de internações e de óbitos,
que tem que ser prioridade nacional”, disse o deputado.
Outro agravante, segundo Belarmino, foi o fato
de o ministro não ter dito
nada sobre a logística federal para os municípios,
sobrecarregando o Governo do Estado e as prefeituras com a logística inerente
ao processo de vacinação.

Para Maia, fechamento da Ford
demonstra falta de credibilidade
do governo
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
afirmou que a decisão da
Ford de encerrar a produção de veículos em suas
fábricas no Brasil é uma
demonstração da falta de
credibilidade do governo.
Para Maia, faltam regras
claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Ele disse
ainda esperar que a decisão da Ford alerte o governo e o parlamento para
avançar na modernização
do estado e na garantia da
segurança jurídica para o
capital privado no País.
“O fechamento da Ford
é uma demonstração da
falta de credibilidade do
governo brasileiro, de regras claras, de segurança
jurídica e de um sistema
tributário racional. O sis-

tema que temos se tornou
um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas”, afirmou
Rodrigo Maia por meio de
suas redes sociais.
Fonte: Agência Câmara
de Notícias
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Variante da Covid-19 no Amazonas: o que
se sabe até agora sobre a mutação?
Uma nova variante do
coronavírus foi encontrada no Amazonas, segundo
informações divulgadas
pela Fiocruz Amazônia
ontem (12). A instituição
não informou se se trata
de uma variante inédita
ou alguma outra já encontrada fora do país.
No domingo (10), o governo japonês anunciou
que as autoridades de
saúde do país encontraram uma nova variante
do coronavírus em quatro
viajantes que estiveram
no Amazonas e voltaram
ao Japão em 2 de janeiro. Não há detalhes sobre
as cidades por onde eles
passaram.
Segundo o governo japonês, os pacientes apresentaram uma variante
semelhante às que se disseminaram rapidamente
no Reino Unido e na África
do Sul e que preocupam
pela maior capacidade de
contágio.
Veja abaixo 5 perguntas
e respostas sobre que se
sabe até o momento.
1. O que é uma mutação?
Uma mutação é uma
mudança que ocorre de
forma aleatória no material genético. No caso do
Sars CoV-2, o novo coronavírus, ela ocorre no
RNA, fita única que carrega as “informações” do
vírus. Essas alterações
ocorrem com frequência
e não necessariamente
deixam o vírus mais forte
ou mais transmissível. Por
isso, pesquisadores acompanham o caminho das
transmissões e fazem um
mapeamento do material
genético no decorrer da
pandemia, uma forma de

monitorar as versões que cause uma versão mais
realmente merecem aten- grave da Covid-19. Os
ção.
cientistas apontam apenas que as trocas gené2. Como se chamam e ticas afetaram a maneira
onde surgiram as novas como o vírus se fixa nas
variantes do novo coro- células humanas.
navírus?
“O fato de ela [nova verA variante chamada de são do coronavírus] não
B.1.1.7 surgiu no Reino ser mais patogênica não
Unido. Estudo publicado significa que não vá auem dezembro descreve mentar o número de pesque os primeiros dois ca- soas doentes. Quando
sos foram detectados na você tem mais gente infeccidade de Kent e em Lon- tada, acaba levando a um
dres, em 20 e 21 de setem- número maior de pessobro, respectivamente.
as doentes. Sim, ela pode
Na África do Sul, a va- causar bastante estrago. A
riante encontrada é a gente precisa estar atenE484K. Ela foi identifica- to. E as pessoas precisam
da em análises feitas em entender que todo mundo
outubro. Em dezembro, o tem que ter mais cuidado
país relatou a mutação à agora”. disse Ester Sabino,
Organização Mundial da coordenado pela diretora
Saúde (OMS). Essa nova do Instituto de Medicina
variante parece ser trans- Tropical da Universidamitida mais rapidamente de de São Paulo, uma das
do que as cepas mais anti- especialistas que sequengas, dizem os pesquisado- ciou a nova variante enres que a identificaram na contrada no Brasil.
África do Sul.
4. A mutação do novo
3. A mutação do novo coronavírus deixou ele
coronavírus deixou ele mais transmissível?
mais agressivo?
Sim. Ambas as novas vaPor enquanto, não há riantes da África do Sul e
comprovação de que o do Reino Unido parecem
vírus esteja mais forte ou ser mais contagiosas. Es-

tudo médico divulgado no
final de dezembro aponta
que a nova versão do Reino Unido é entre 50% a
74% mais contagiosa.
Pesquisadores também
acreditam que a variante da África do Sul é mais
contagiosa, já que a mutação se expandiu rapidamente. Por isso, é importante manter as medidas
de isolamento, usar máscara e manter a constante
higienização das mãos.
5. As vacinas devem
funcionar para essas novas variantes?
Por enquanto, de acordo com a OMS, ainda não
há informação suficiente
para determinar se as variantes afetarão a eficácia
das vacinas, afirmando
que pesquisas estão em
andamento.
Especialistas dizem que
as vacinas podem ser reformuladas e ajustadas
para se adequar melhor
ao vírus em questão de
semanas ou meses, se necessário. Um estudo preliminar mostrou que a vacina da Pfizer/BioNTech é
eficaz contra as mutações
do coronavírus.
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Prefeitura de Manaus alinha ações para o
retorno das aulas
O alinhamento de gestão e ações estratégicas
para a volta às aulas na
rede de ensino da Prefeitura de Manaus serão discutidos nesta terça-feira,
12/1, às 14h, em uma reunião virtual com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, e
a equipe interna de setores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Na ocasião, a nova equipe
de trabalho do órgão será
apresentada.
Seguindo o calendário
aprovado pelo Conselho
Municipal de Educação
(CME), as aulas estão previstas para retornarem no
dia 18 de fevereiro, inicialmente de forma remota.
Segundo o secretário
Pauderney Avelino, a nova
equipe de gestão vai fazer
uma avaliação do atual
cenário em Manaus e tratar de pontos importantes

para o planejamento pedagógico.
“A orientação do prefeito
David Almeida é a de não
colocar em risco a vida dos
alunos e dos servidores.
Estamos trabalhando para
que o ano letivo inicie de
forma segura e vamos dar
condições para que isso

IEL abre 12 vagas para estágio
em Manaus
O Instituto Euvaldo Lodi
(IEL Amazonas) está com
12 vagas de estágio, das
quais oito são para estudantes de nível superior
dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico
e Engenharia Mecânica,
uma vaga para nível técnico do curso de Técnico em Segurança do Trabalho, além de três para
nível médio sendo uma
PCD. Todas para atuação
em Manaus de forma presencial.
O valor da bolsa varia
conforme o nível de escolaridade. Nível médio, de
300 a 500 reais; nível técnico, de 500 a 750 reais;
e nível superior, de 750 a

1.200 reais. Os candidatos
devem ter cadastro no site
do IEL do Amazonas www.
fieam.org.br/iel e manter
todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes
sociais do IEL (Facebook
e Instagram) e no contato: atendimento@iel-am.
org.br.

aconteça”, salientou o secretário.
A representante do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), Dircélia
Ortiz Almeida, fará uma
apresentação de informações de prevenção à
Covid-19 aos servidores, para contribuir com

a avaliação do início dos
trabalhos pedagógicos de
2021.
“Temos
informações
que vão cooperar para a
definição das estratégias
de retorno seguro, inicialmente, com aulas on
-line e contribuindo com
ideias”, informou.

‘Manaus Masterclass’ apresenta
tutoriais sobre danças urbanas
Locking, popping, house, hip-hop e breaking vão
dar movimento à primeira
edição do “Manaus Masterclass”, projeto que oferece
tutoriais sobre danças urbanas. As aulas on-line e
gratuitas serão exibidas
entre os dias 1º e 10 de fevereiro, por meio do Facebook e Instagram (@manausmasterclass).
A iniciativa foi contemplada no edital Prêmio
Feliciano Lana, realizado
pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa, como
parte das ações emergenciais da Lei nº 14.017/2020,
conhecida como Lei Aldir
Blanc.
Segundo o idealizador

do projeto, o coreógrafo
Jone Batista, a proposta
surgiu da necessidade de
divulgar diferentes métodos de ensino voltados
para danças urbanas, assim como ampliar a visibilidade de profissionais
amazonenses que atuam
no segmento.
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Líder de seita sexual é condenado a mais
de mil anos na Turquia
O líder de um culto sexual apocalíptico Adnan Oktar
foi condenado na segundafeira (11) por um tribunal de
Istambul, na Turquia, a 1.075
anos de prisão. Oktar é acusado de dez crimes, entre
eles agressão sexual, abuso
sexual de menores, fraude,
sequestro, extorsão e tentativa de espionagem política
e militar, segundo a emissora NTV. As informações são
do jornal Extra.
Oktar, de 64 anos, é o chefe dessa seita considerada
uma organização criminosa pelos promotores. Além
dele, dezenas de seguidores
do mesmo grupo foram pre-

sos em 2018 em operações
simultâneas.
Enquanto pregava visões
conservadoras, ele mantinha
uma espécie de harém com
mulheres chamadas por ele

Transexual brasileira é encontrada
morta em praia de Portugal
Na segunda-feira (11), o
corpo de Angelita Seixas
Alves Correia, de 31 anos,
foi encontrado na praia de
Matosinhos, em Portugal.
A transexual, natural de
Goiânia, desapareceu no
dia 2 de janeiro após relatar ameaças.
Segundo
informações
da polícia local, a jovem,
que era professora de dança, disse ao marido que ia
até a casa de uma amiga
e no caminho decidiu fazer uma live, na qual disse
que tinha sido ameaçada.
Na ocasião ela pediu para
uma sobrinha, que está no
Brasil, para ligar ao marido
dela dizendo que estava
assustada. Angelita desapareceu após o ocorrido.
Na tarde desta segundafeira (11), o corpo da professora foi encontrado por
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de “gatinhas”, que eram submetidas a diversas cirurgias
plásticas e costumavam ser
vistas dançando em programas “supostamente religiosos” apresentados por Oktar

em um canal online de TV
de que é dono.
De acordo com ex-integrantes da seita que testemunharam no caso, Oktar
comandava a organização
com mão de ferro, e decidia
até mesmo as cirurgias plásticas a que essas mulheres
eram submetidas. Em seu
julgamento, Oktar disse ao
juiz que possuía mais de mil
namoradas.
A crença de Oktar, que
também usava os nomes de
Adnan Hoca e Harun Yahya,
prega que a teoria da evolução das espécies é uma farsa
e que o fim do mundo está
próximo.

Mais variantes do coronavírus
surgirão, alerta OMS

um surfista, que chamou
a polícia. Os objetos pessoais da vítima não teriam
sido levados.
Suzana Alves Alcântara,
irmã de Angelita, disse que
entrou em contato com a
polícia em Portugal e com
o Consulado e aguarda informações para tentar ir
até o país, já que as fronteiras estão fechadas por
conta da pandemia da Covid-19.

Organização Mundial da
Saúde acredita que novas variantes do coronavírus serão
encontradas, e pede aos países que realizem sequenciamento para seguir monitorando possíveis mutações. O
diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom, afirmou em coletiva de imprensa na segunda, 11, que a nova variante
encontrada no Japão pode
aumentar a pressão sobre os
serviços de saúde, por conta
de sua transmissão mais fácil,
mas indicou que ainda não
há indícios de que a mesma
tenha maior mortalidade ou
leve a complicações mais graves. O diretor-geral da organização afirmou hoje que está
trabalhando junto aos imunizantes chineses da Sinovac e
Sinopharm, o que pode levar
a uma liberação em breve das
vacinas produzidas por am-

bas. A ação, no caso do Brasil,
poderia pressionar a agência
reguladora a aprovar o uso
dos imunizantes da Sinovac,
produzidos no país em parceria com o Instituto Butantan.
Sobre a divulgação da eficácia das vacinas, a OMS aponta
que há registros históricos de
imunizantes que tiveram dados variando de acordo com
a população na qual são aplicadas. Fatores genéticos poderiam levar a tais divergências, segundo a entidade.
“Peço que, nos próximos
100 dias, a vacinação de prioritários comece em todos
países”, afirmou Tedros, clamando por recursos para a
iniciativa Covax que possam
levar a um início da imunização em todas as nações. A
OMS espera começar em fevereiro a vacinação por meio
da iniciativa.
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Após suspensão de Rafaela Silva, duas judocas
lutam para ir aos Jogos de Tóquio
A suspensão da judoca Rafaela Silva, campeã
olímpica e mundial, por
doping a tirou dos Jogos
de Tóquio, mas abriu caminho para outras atletas na categoria até 57 kg.
E agora duas atletas vão
correr atrás dos pontos
necessários para subir no
ranking e tentar carimbar
a vaga olímpica. As mais
cotadas são Jéssica Pereira e Ketelyn Nascimento,
e é nelas que a Confederação Brasileira de Judô
(CBJ) apostará suas fichas
nos próximos eventos.
“Não vamos poupar nenhum recurso nisso, inclusive levando elas para
competições
menores
para ganharem confiança
e competitividade”, revela
Ney Wilson, diretor de alta

performance da CBJ.
Jéssica tem 26 anos e
disputava a categoria abaixo, até 52 kg. Então ainda
está se adaptando ao novo
peso, mas já mostrou sua
força ao derrotar a por-

Diretor de Tóquio 2021 anuncia
‘decisão muito difícil’ para fevereiro
ou março
Toshiro Muto, diretorgeral do comitê organizador dos Jogos Olímpicos
de Tóquio, aumentou, nesta terça-feira, os rumores
de que a Olimpíada possa
não ter público nas competições ou mesmo ser
adiada mais uma vez.
“Acho que teremos que
tomar uma decisão muito difícil por volta de fevereiro a março”, disse o
dirigente em uma entrevista online apresentada
pela agência de notícias
Kyodo. A preocupação dos
organizadores japoneses
dos Jogos Olímpicos é por
causa do aumento de casos de coronavírus no país
e a divulgação de uma
pesquisa do desejo de 80%
da população local de que
a competição fosse adiada
ou até mesmo cancelada.

No entanto, Mori negou
que uma reunião já esteja
marcada e afirmou ser “absolutamente impossível”
adiar os Jogos novamente, principalmente porque o comitê organizador
não iria conseguir manter
seu quadro de funcionários por mais um ano. Em
março de 2020, os Jogos,
previstos para terem início
em julho, foram adiados
até julho de 2021.

tuguesa Telma Monteiro,
medalhista de bronze nos
Jogos do Rio. Ketelyn, por
sua vez, é mais nova (22
anos), mas vem de bons
resultados nas equipes de
base. Já chegou, inclusi-

ve, a ganhar de Rafaela em
duas oportunidades, no
Troféu Brasil e no Grand
Slam de Brasília. Ambas terão boas oportunidades de
subir no ranking, pois a Federação Internacional de
Judô confirmou mais três
eventos de Grand Slam no
calendário internacional.
“Elas terão boas chances de subir no ranking,
pois haverá o Mundial em
Budapeste, o Pan em Córdoba e os Grand Slams de
Tel Aviv, Paris, Tbilisi, Antalya e Tashkent. Se somar
os pontos desses eventos, pode-se conseguir até
7.700 pontos”, explica Ney
Wilson, lembrando que
as duas praticamente não
têm pontos a descartar,
então tudo que vier é lucro.

Seleção brasileira feminina disputará
torneio em fevereiro contra os EUA,
Japão e Canadá

Com foco na preparação
para os Jogos Olímpicos
de Tóquio, a seleção brasileira definiu quais serão
os seus primeiros compromissos em 2021. A equipe
disputará o Torneio She
Believes em fevereiro. E os
adversários serão os Estados Unidos, anfitriões do
campeonato, o Japão e o
Canadá.
O torneio será disputado
de 15 a 24 de fevereiro, em
Orlando, dentro de uma
Data Fifa, a primeira de
2021, o que permite a uti-

lização da força máxima. E
promete ser de alto nível,
afinal, as quatro seleções
se garantiram na Olimpíada, além de estarem no
Top 10 do ranking da Fifa.
O Brasil vai estrear no
She Believes diante do Japão, no dia 18, às 18 horas
(de Brasília). O confronto
seguinte será com os Estados Unidos, no dia 21,
às 17h. Na rodada final, no
dia 24, terá pela frente o
Canadá, às 18h. Todos os
jogos serão disputados no
Exploria Stadium.
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ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá
Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019/CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Juruá. Contratada: MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 24.332.463/0001-19. Fundamentação Legal: Art. 57, II, da Lei
8.666/1993. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CONTRATO administrativo, por mais 90 (noventa) dias, de ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO FERRUGEM,
PARA O MUNICÍPIO DE JURUÁ/AM, passando o seu término para a data de 10 de março de
2021. Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento
para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Juruá (AM), 08 de dezembro de 2020
José Maria Rodrigues da Rocha Junior
(Prefeito Municipal – Contratante) e
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá
Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019/CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Juruá. Contratada: MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 24.332.463/0001-19. Fundamentação Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CONTRATO administrativo, por mais 90 (noventa) dias,
de ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO JAPO, PARA O MUNICÍPIO DE
JURUÁ/AM, passando o seu término para a data de 10 de março de 2021.
Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Juruá (AM), 08 de dezembro de 2020.
José Maria Rodrigues da Rocha Junior
(Prefeito Municipal – Contratante) e
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA..

