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Bolsonaristas mais radicais
ainda cobram que o presidente
e ministros atuem para defender Daniel Silveira.

O País

Paulo Enéas, do Crítica Nacional, um dos principais portais
de apoio a Bolsonaro, mencionou falta de posicionamento.

B DEPUTADO PRESO

Daniel Silveira chora, e
bolsonaristas recuam
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apoiadores do presidente
removeram da internet
conteúdos contra o STF
Guilherme Caetano
guilherme.caetano@sp.oglobo.com.br

B A prisão do deputado Daniel

Silveira (PSL-RJ) após ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), há quase duas semanas, tem espalhado o medo
entre os bolsonaristas, que já
começam a voltar atrás na retórica contra a Corte. Já o parlamentar, detido no Batalhão
Especial Prisional (BEP) da
Polícia Militar, em Niterói,
tem chorado quase todos os
dias, segundo informações obtidas pela coluna de Guilherme Amado, na Revista Época.
De acordo com a publicação, que ouviu policiais que
trabalham na unidade, as lágrimas vieram depois que Daniel Silveira percebeu que não
seria solto tão cedo.
Mas o deputado não é o único que está assustado. Após
sua prisão, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aceleraram a retirada de vídeos e
publicações on-line que citavam o STF e ajustaram o tom
das declarações, em uma tentativa de evitar novos confrontos tão acirrados quanto o protagonizado por Silveira com
falas violentas endereçadas a
ministros e apologia ao AI-5 —
a fase mais repressora da Ditadura Militar no Brasil.
O recuo ficou evidente em

levantamentos realizados pela empresa de análise de dados Novelo Data e pelo Projeto
7c0. Monitorando 183 canais
bolsonaristas no YouTube, a
empresa identificou um comportamento coletivo: no mês
anterior à prisão de Silveira,
decretada em 16 de fevereiro,
houve uma média diária de 11
vídeos sobre o STF removidos
dessas páginas. Nos três dias
seguintes à decisão do STF de
prender o deputado, a média
diária saltou para 26.
Os conteúdos apagados pe-

Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) está preso no BEP

Tuítes são apagados
B No

MUDANÇA

Deputado e
procurador excluíram
vídeos em que
citavam o Supremo
lo deputado Paulo Eduardo
Martins (PSC-PR) e pelo procurador bolsonarista Ailton
Benedito se inserem na estatística. Também houve remoções feitas por canais com alto
número de inscritos, como o
Verdade Política (1,22 milhão
de assinantes); Notícias Política BR (545 mil) e Vista Pátria
(536 mil). Procurados, Martins não quis comentar o caso,
e Benedito afirmou que não
apagou qualquer conteúdo, e
que “jamais atacou o STF”.

CONCESSÃO DE LICENÇA
RMP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI a Licença Municipal Prévia e de Instalação Nº 048/2021,
com validade até 24 de fevereiro de 2024, para a construção de um hipermercado atacadista e varejista de 16.321,28m² de área construída, situado em Rodovia Presidente Dutra
4301/4243/4243A/ Centro - São João de Meriti/RJ (Processo Nº 1643/2021).

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: 25410.001519/2021-47
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) convoca
empresas especializadas para contratação de:
Contratação de prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição
hospitalar, com dedicação de mão de obra exclusiva, nas unidades HCII,
HCIII E HCIV, a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes,
pacientes e outros autorizados do Instituto Nacional de Câncer José de
Alencar Gomes da Silva (INCA), através de produção normal e dietética.
Os interessados deverão entrar em contato com o Serviço de Compras em
até 3 dias úteis após esta publicação.
CONTATO:

Twitter, onde o Projeto
7c0 monitora 574 contas de
políticos com cargos públicos,
apenas nove publicações com
menções ao STF foram removidas uma semana antes da
prisão de Silveira. Na semana
seguinte ao episódio, o número subiu para 50.
O deputado Otoni de Paula
(PSC-RJ), por exemplo, apagou tuítes em que dizia que
“bandido bom para o STF é
bandido solto” e que “os milicianos não vão nos calar”, refe-

rindo-se aos ministros da Corte como criminosos. O parlamentar disse que as publicações foram apagadas por
determinação da Justiça e não
“por vontade própria”.
Já o deputado Carlos Jordy
(PSL-RJ) foi ponderado.
— Continuarei fazendo críticas, mas sem ofensas que
possam configurar uma quebra de decoro, sem ameaças
pessoais. Não que o discurso
do Daniel tenha sido assim,
mas foi muito ácido — disse.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação do
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 004/2021 – Processo Administrativo nº 029/2021 – Fundo Municipal
de Saúde.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos para atender
pacientes insulinodependentes do Município.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 11 de março de 2021, às 09h. Local: Casa da Cultura
de Rio Claro, situada na Praça Fagundes Varela, n° 14, Centro, Rio Claro/RJ. O Edital da referida
licitação encontra-se disponível no sítio municipal e na Prefeitura Municipal de Rio Claro,
situada na Avenida João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ e poderá ser retirado
mediante apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4.
Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, pelos telefones (24)
3332-1292 e 3332-1717, ramal 226, ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com
Rio Claro/RJ, 26 de fevereiro de 2021.
ANDERSON SILVA
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado da
DECISÃO proferida pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, face aos
RECURSOS INTERPOSTOS pelas empresas IN9VA TELEMEDICINA E SISTEMA
LTDA e SAÚDE SUPLEMENTAR EM GESTÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA, que decidiu pela improcedência de ambos, sendo pregão fracassado.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

E-mail: secom@inca.gov.br e vanessa.durao@inca.gov.br
Telefone: 21 3207-6147
SERVIÇO DE COMPRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Confederação Brasileira de Hóquei Sobre a Grama e Indoor, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca as Federações que lhe são filiadas e os clubes com direito a voto,
que estejam em dia com as suas obrigações estatutárias, e os Membros da Comissão de Atletas da
CBHG, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos arts. 33, par. 1º e 34, inciso I,
do estatuto da Confederação, a ser realizada no dia 31 do mês de Março do ano de 2021, as 11h00 em
primeira convocação e, às 11h30, em segunda e última convocação, na Rua Senador Dantas, n. 24,
“Hotel OK”, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-200, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I - Apreciar o relatório da Presidência relativo às atividades administrativas e esportivas do ano de
2020 e apreciar as contas do último exercício, aprovando ou não o parecer do Conselho Fiscal relativo
a estas. II - Eleger e dar posse para o Presidente e Vice-Presidente da CBHG e para os membros
(efetivos e suplente) que compõem o Conselho Fiscal da CBHG, para exercício do mandato
2021/2024. A inscrição de chapas e candidaturas para a eleição da Confederação Brasileira de Hóquei
sobre a Grama e Indoor (CBHG) deverão ser protocoladas no endereço de sua sede, situada na Rua
Sete de Setembro, nº 92, salas 2.405, 2.406 e 2.407, Centro – Rio de Janeiro – Estado do Rio de
Janeiro, CEP 20.050-002, até 20 (vinte) dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, das 11:00
às 16:00, ou mediante postagem com comprovação de recebimento, sendo o prazo de vinte dias
contado do recebimento. As candidaturas devem estar em conformidade com as cláusulas
estatutárias. O Regimento Eleitoral está divulgado no sítio oficial da Confederação Brasileira de
Hóquei sobre a Grama e Indoor (CBHG).
Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 2021.
Bruno Patricio Oliveira da Silva
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 005/2021 – Processo Administrativo nº 027/2021 – Fundo Municipal
de Saúde.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de Exames Oftalmológicos
para atendimento a pacientes encaminhados pela Rede Municipal de Saúde de Rio Claro.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 11 de março de 2021, às 14h. Local: Casa da Cultura
de Rio Claro, situada na Praça Fagundes Varela, n° 14, Centro, Rio Claro/RJ. O Edital da referida
licitação encontra-se disponível no sítio municipal e na Prefeitura Municipal de Rio Claro,
situada na Avenida João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ e poderá ser retirado
mediante apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4.
Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, pelos telefones (24)
3332-1292 e 3332-1717, ramal 226, ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com
Rio Claro/RJ, 26 de fevereiro de 2021.
ANDERSON SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 76/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE
RAÇÃO PARA OS ANIMAIS. Proc. Adm. nº 28.979/2020 – Data/Hora: 12/03/2021, às 15h.
Informações: e-mail editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625. Editais disponíveis
no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e no site do Banco do Brasil.
Julio Cezar Carvalho. Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 439/2020
José Cláudio da Silva, Secretário Municipal de Administração, e Maria Augusta Monteiro
Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, tornamos público, para conhecimento de todos os
interessados, que, com base no parecer da Douta Procuradoria deste Município e do parecer
da Controladoria Geral do Município, HOMOLOGAMOS o resultado do Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021–FMS, aquisição de 02 veículos de passeio
tipo hatch, 0Km, 04 portas, cor branca, combustível ﬂex, capacidade para 05 pessoas, arcondicionado, vidros e travas elétricas, em atendimento à Vigilância Sanitária do Município.
Conforme determinado na Resolução SES nº 1.928 de 31/10/2019. Uma vez que a proposta
de preços e documentações estão em conformidade com edital e devidamente acostados
no processo suprarreferido. Foi vencedora do certame a empresa TOP FLEX COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELLI – EPP, CNPJ Nº 28.072.149/0001-03, no valor total de R$ 102.998,00
(cento e dois mil, novecentos e noventa e oito reais).
Rio Claro/RJ, 26 de fevereiro de 2021.
José Cláudio da Silva
Secretário Municipal de Administração
Matrícula PMRC 20/894
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula PMRC 30/107
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Presidente testa
popularidade em
visitas ao interior
Jussara Soares e Daniel Gullino
opais@oglobo.com.br

B Sem máscara e acenando, o

presidente Jair Bolsonaro desce sorridente do helicóptero e
vai ao encontro de uma pequena multidão que começa a se
aglomerar movida pela curiosidade despertada pelo barulho vindo do céu. Desde o segundo semestre do ano passado — em plena pandemia —, a
cena se repetiu ao menos 12
vezes, em uma prática que o
presidente passou a chamar
de “paradas não programadas”. Elas ocorrem em cidades
pequenas, no caminho para
compromissos oficiais, ou na
volta para Brasília. Na última
quarta-feira, foi a vez do município de Sena Madureira, no
Acre, de cerca de 46 mil habitantes, receber a visita quando

Bolsonaro seguia para Rio
Branco, capital do estado.
Apesar da tentativa de aparentar improviso, as visitas,
sempre registradas em vídeos,
são decididas previamente. A
segurança presidencial faz
uma vistoria e escolhe o local
para pouso.
O interesse pelo interior coincide com a queda de popularidade de Bolsonaro nas grandes cidades. Segundo pesquisa do Datafolha realizada no
fim de janeiro, o índice de pessoas que avaliam o governo
como ótimo ou bom é maior
no interior (34%) do que nas
regiões
metropolitanas
(28%). Já entre os que avaliam como ruim ou péssimo, a
situação inverte: o número é
maior nas regiões metropolitanas (45% contra 37%).
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Bolsonaro em visita ao município de Sena Madureira, no Acre

