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RELATÓRIO Medida mais eficaz para redução do consumo do cigarro foi aumento de preço, com elevação dos impostos

OMS: Brasil atinge metas contra tabagismo

AMANDA SILVA
A TARDE SP

O Brasil é um dos oito países
que atingiram quatro metas
ou mais, recomendadas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), para reduzir
doenças e mortes relacionadas ao uso do tabaco. A informação vem do relatório
“Who report on the global
tobacco epidemic 2017” divulgado pela entidade na última semana.
O texto destaca, inclusive,
as ações que o Ministério da
Saúde (MS) realiza no monitoramento do tabagismo
no país, através de levantamentos, como a Pesquisa de
VigilânciadeFatoresdeRisco
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) e a Pesquisa Na-

cional de Saúde (PNS).
Além de listar os países
líderes no combate ao tabagismo, o relatório ainda
trouxe dados atualizados
sobre o número de mortes
decorrentes do tabaco. Estima-se que um a cada dez
óbitos por doenças no mundo seja causada pelo fumo. E
este número é elevado, mas
não pela falta de informação. Segundo dados divulgados pela ONU News, cerca
de 4,7 bilhões de pessoas
possuem acesso a políticas
contra a prática do fumo, o
que equivale a 63% da população mundial.
Além do Brasil, Irã, Irlanda, Madagascar, Malta, Panamá, Turquia e Reino Unido
conseguiram cumprir algumas das medidas, como o
monitoramento de políticas

Brasil é um dos
8 países que
atingiram 4
metas ou mais
recomendadas
pela OMS

Brasil continua
aparecendo
como uma
liderança e
referência
para países

de uso e de prevenção do tabaco, a proteção dos fumantes passivos, o oferecimento
detratamentoparaquemdeseja parar de fumar, a divulgação dos perigos de se fumar, a proibição de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e o aumento de
impostos sobre o produto.
“O país aparece como um
dos oito que conseguiram,
dentrodogrupodenaçõesde
rendas baixa e média, implementar quatro ou mais
das medidas de controle efetivas no seu mais alto grau.
Então, o Brasil continua aparecendo como uma liderança e uma referência para outros países no cenário global,
no que se refere ao controle
dotabagismo”,afirmouooficial técnico do Secretariado
da Convenção-Quadro da

OMS sobre o Controle do Tabaco, Rodrigo Santos Feijó,
em conferência.

Tabagismo no Brasil

Um estudo realizado pelo
Ministério da Saúde e pelo
Instituto Nacional de Câncer
José Alencar (Inca) comprovou que, anualmente, o tabagismo leva a 156 mil mortes no Brasil. O prejuízo econômico pode chegar a
R$ 56,9 bilhões ao ano. Destes, R$ 39,4 bilhões se referem a custos médicos diretos
e R$ 17,5 bilhões em custos
indiretos,decorrentesdaperda de produtividade devido à
morte prematura e incapacitação de trabalhadores.
A medida mais eficaz para
a redução do consumo do
cigarro foi o aumento de
preços por meio da elevação

dos impostos. Essa recomendação foi dada pela Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco (Conicq). Segundo
dados da Vigitel, após medida determinada em 12 capitais, houve tendência de
estabilidade na prevalência
de fumantes até 2010 e redução a partir de 2011.
“Podemos avançar mais
ainda nessa medida, pois o
cigarro brasileiro continua
muito barato quando comparado ao de outros países.
Mas, antes, precisamos ratificar o protocolo para eliminar o mercado ilegal de
tabaco, pois o contrabando
tende a neutralizar o efeito
dessa medida”, afirma Tânia
Cavalcante, secretária-executiva da Conicq.

COLONOSCOPIA

CISTERNAS

Exame detecta câncer colorretal

Programa concorre a
prêmio internacional

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

O dia 25 de julho marca a data
em que se comemora o Dia
do Endoscopista, principal
profissional no combate do
câncer colorretal, um dos
mais frequentes no país. De
acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que até o final de
2017 quase 30 mil pessoas
sejam diagnosticadas com
câncer colorretal, uma doença responsável pela morte de
mais de 15 mil brasileiros por
ano. Esses números são ainda mais alarmantes quando
se tem em mente que esse é
considerado um tipo de câncer altamente tratável e,
quando identificado precocemente, a taxa de cura pode
chegar a 90%.
Alguns fatores aumentam

o risco de desenvolvimento
da doença, como ter mais de
50 anos, histórico familiar,
história pessoal de câncer (já
ter tido câncer de ovário, útero ou mama), além de obesidade e sedentarismo. Também são fatores de risco
doenças inflamatórias do
intestino e determinadas
doenças hereditárias – devendo-se evitar o consumo
de bebidas alcoólicas, carnes
processadas e embutidos.
A colonoscopia é a principal via para rastrear e prevenir a patologia. Estudos
realizados na Universidade
de Pensilvânia, nos Estados
Unidos, mostram que a colonoscopia pode reduzir em
até 70% o risco de câncer
colorretal avançado.
Flávio Ejima, presidente
da Sociedade Brasileira de
Endoscopia Digestiva (So-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

bed), explica que o trabalho
do endoscopista é direcionado ao combate e prevenção das doenças digestivas.
“Muitos ficam com receio,
acreditando que o processo
será doloroso ou incômodo,
o que é um mito. Esse é o
questionamento mais recorrente, seguido das dúvidas
referentes à sedação e do temor do pós-procedimento. É
fundamental conversar com

No Dia do
Endoscopista,
profissional faz
alerta sobre a
importância
do exame

o médico e esclarecer as dúvidas”, diz o especialista.
Edson Ide, médico endoscopista do CDB Medicina
Diagnóstica, reforça o argumento de Ejima. “O exame é
muito eficaz de detectar e tratar, removendo tumores benignos com potencial malignooumesmoocânceremsua
fase mais precoce. Trata-se de
um procedimento seguro e
indolor”, diz.
O câncer colorretal é o 2º
mais frequente entre as mulheres e o 3º entre os homens
no Brasil. Sintomas como
diarreia, cólicas ou gases persistentes, presença de sangue
ou pus nas fezes, mudança na
coloração e textura das fezes,
perda de peso sem razão aparente (principalmente seguida de cansaço, náuseas e vômitos) exigem a busca de
orientação médica.

CNPJ Nº 13.891.528/0001-40
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LICITAÇÃO
TP 008/2017, teve o prazo de julgamento prorrogado para o dia 10/08/2017, às 09:00h na sede da Prefeitura
Municipal. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de recuperação de estradas
vicinais. Edital disponível no Site www.lapao.ba.gov.br/Licitacao. Informações: Fone 3657-1010 e e-mail cpl@
lapao.ba.gov.br. – Lapão-BA 24/07/2017 – Ivanilson Carvalho Rocha – pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017/SRP
A pregoeira realizará licitação em 08/08/2017 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da
Licitação: 672486. Seleção das melhores Propostas de Preço, com limite máximo de valor, visando a eventual
aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos diversos órgãos e secretarias
municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou
pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017
O Pregoeiro realizará o pregão na sede da PM, em 07/08/17 às 09hrs, para Aquisição de eletrônicos e
equipamentos hospitalares referente à Proposta da Emenda n° 11318.543000/1160-01 e aquisição de
equipamentos hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Tremedal, Bahia. T:(77) 3494-2100.Edital na
sede e no site: http://www.tremedal.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo. Divulgação dos demais atos do
certame no Diário Oficial: www.tremedal.ba.io.org.br. 25/07/17. Flórence de Paula Campos Monteiro-Pregoeiro.

PP SRP 07/17. Menor preço por lote. Dia 04/08/17 às 9:30h. Objeto: aquisição de materiais
hospitalares, odontológicos, medicamentos, higienização, móveis e equipamentos hospitalares. Edital na CPL, Av. José Sampaio, 08, Centro, de seg/sex, de 8 às 12h. Informações
no www.ipmbrasil.org.br, ou 75 33392150. Souto Soares/BA, 25/07/17. Carlos Alberto de
Souza Medeiros. Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2017
LICITAÇÃO Nº 681014

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de Serviços Gráficos, sob
demanda, conforme descrições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência.
ABERTURA: 04/08/2017 às 08h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS

PP 57/17. Dia 04/08/17 às 8h. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de materiais e contratação
de serviços e vidraçaria, serralheria e marmoraria. /// PP 58/17. Dia 04/08/17 às 10h. Menor
preço por lote. Objeto: contratação de empresa para manutenção em equipamentos de informática. Edital na sede, R Doze de Março, 84, Centro. Esclarecimentos 75 34432182. Crisópolis/Ba,
21/07/17. Carlos Emerson Ribeiro Mendes Freire. Pregoeiro.

RETIRADA DO EDITAL NO SITE: www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.

INFORMAÇÕES: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.
Salvador, 25 de julho de 2017.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

CNPJ N: 13.858.303/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2017 PROC. ADM.: 114/2017.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 030/17, no dia 07/08/2017, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de
03 (três) motocicletas 0 km, destinadas para a Secretaria de Educação do Município de Iguaí/BA. O Edital
poderá ser adquirido no DCCL - Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às
12H00. Iguaí/BA, 24 de julho de 2017.
Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.023/2017-SRP
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados que
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº023/2017-SRP, cujo objeto será: Registro de preço para
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (PÃO e MARGARINA) para preparação da merenda escolar
nas 81 (oitenta e uma) escolas da Rede Municipal de Ensino. Tipo: Menor Preço por Lote. A abertura dos
envelopes ocorrerá no dia 08/08/2017, às 09:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do
Município de Simões Filho, situada à Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro - Simões Filho - Bahia. CEP 43.700000. Informações através do telefone 3296-8300 e na sala da Copel. Aquisição do edital através do portal: http://
www.simoesfilho.ba.io.org.br/transparencia. Luis Carlos A. da Boa Morte - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
Sessão - dia 07/08/2017 às 08:30horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto. Contratação
de empresa para o fornecimento de material elétrico, material hidráulico e consumo para instalação de poços
tubular para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura Municipal de Mirangaba-BA. Informações
com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3630-2113. Valnei Lima Vieira.
Pregoeiro. Publique-se
REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017
Sessão - dia 07/08/2017 às 15:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto.
Contratação de empresa para aquisição de veículo de passeio 0Km para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde do Município de Mirangaba-BA, conforme Emenda Parlamentar nº 11042.920000/1160-08.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3630-2113. Valnei
Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 046/2017 Menor preço por Item - A Prefeitura Municipal de Pindobaçu-BA, torna público
que realizará dia 04.08.2017, às 09:00 Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, na sala de licitações,
certame com o fito de contratar empresa para o fornecimento de medicamentos básicos, não básicos, controlados, bem como insumos e materiais penso destinados a atender a Sec. Mul. de Saúde, conforme anexo do edital.
Pindobaçu-BA, 24 de julho de 2017. Hélio Palmeira de Carvalho – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
PP SRP 44/17. Objeto: Confecção de material gráfico, carimbos, montagens instalação e sinalização em vias públicas. Dia 04/08/17 as 8:15h. //// PP 45/17. Objeto: Prestação de serviços de
acesso à Internet. Dia 04/08/17 as 10:45h. Edital no http://www.airdoc.com.br/portalmunicipio/ba/
pmpresidentetancredoneves/home. Informações na CPL, Av. Adolfo Araujo Borges, SN, Bairro
do Japao, de 2ª a 6ª feira de 8 ás 12h. Antonio Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CNPJ N: 14.147.490/0001-68
CONCORRÊNCIA N° 004/2017
O município de Itabuna comunica a abertura da Concorrência Nº 004/2017, para obras e serviços de
infraestrutura e sistema de esgotamento sanitário no bairro Califórnia e Nova Califórnia, regida pelas Leis Federal
n° 8666/93 e suas alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 28 de Agosto de 2017, às 09:00 horas, na
sede da Prefeitura Municipal de Itabuna, localizada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano onde poderá ser
adquirido o Edital. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.
ba.io.org.br. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com.
Itabuna, Bahia, 24 de Julho de 2017.
Roger Benica. Comissão de Licitação.

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O programa governamental
Cisternas, que garante o acesso da população rural do semiárido à água é um dos seis
projetos que concorrem este
ano ao Prêmio Internacional
de Política para o Futuro (Future Policy Award, em nome
original). A World Future
Council, em parceria com a
Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas (UNCCD), deu
destaque a 27 iniciativas
oriundas de 18 países.
Apesar de estar na 10ª edição, é a primeira vez que a
organização alemã aborda
as políticas de subsistência
em áreas de condições severas ocasionadas pela seca

ou por inundações. O anúncio da classificação dos três
primeiros lugares ocorrerá
em 22 de agosto e será seguido pela solenidade de entrega dos prêmios, marcada
para setembro, em Ordos, na
China. A cerimônia integra a
13ª sessão da Conferência
das Partes da UNCCD.
A região semiárida ocupa
18,2% do território brasileiro,
abrangendo um 1/5 dos municípios e 11,84% da população do país. Com o projeto
Cisternas, o Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, promove a
democratização do acesso à
água a partir de duas linhas:
a de consumo básico, para
suprir as necessidades rotineiras, e a de produção, que
permite o desenvolvimento
da agricultura familiar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS
PP 39/17. Dia 04/08/17 às 9h. Objeto: fornecimento de veículo automotivo capacidade para 05 passageiros.
Edital na CPL, de 2ª a 6ª feira, de 8 às 12h pelo copel.pmantas@gmail.com. Informações 75 32771101 ou 75
998606400. Antas/Ba, 24/07/17. Jailton J. dos Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a
licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo
como objeto contratação de empresa do ramo destinado a prestação de serviços de hospedagem e
alimentação para atendimento as necessidades do município de Ibotirama e órgãos auxiliares, que será
realizada no dia 04 de agosto de 2017, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as
informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512.
Joelma Pereira dos Santos - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL N°018/2017 (SRP)
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que no dia 08/08/2017, às 10h00min,
no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, serão recebidas propostas relativas
ao Pregão Presencial n° 018/2017, tendo como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de Superintendência de Licitações nos dias
úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso
ocorra. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@
gmail.com. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis BA, 21 de Julho de 2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira Ramos - Pregoeira Oficial.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUAZEIRO - SAAE

AVISO DE PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE EDITAL: Informa que por razões técnico-administrativas
não será possível realizar a Concorrência 02/17 no dia e hora agendados (08/08/17 às 8:30h), de modo
que será prorrogado o prazo de recebimento das propostas para o dia 25/08/17 às 8:30h. O processo será
prorrogado por alteração no edital. Edital na CPL, R do José Araújo, 557, Santo Antônio. Informações 74
36149800/9803. Objeto: execução de obras, serviços de engenharia e fornecimentos referentes à execução
de esgotamento sanitário em diversos bairros, ref. ao Convênio 223.914-52/2007. Juazeiro/Ba, 25/07/17.
Acácio Santos Siqueira. Pregoeiro. /// AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/17. Objeto: execução de obras, serviços
de engenharia e fornecimentos para à ampliação e reforma na captação Santo Antonio. Dia 10/08/17 às
8:30h. Editais 74 36149800/9803 ou saae.licitacoes@hotmail.com. Acácio S. Siqueira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

LICITAÇÃO 186-2017 – PREGÃO ELETRÔNICO 110-2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços e material de consumo para atender as necessidades do Centro de Formação Profissionalizante Juiz Walter Ribeiro Costa Júnior(aprender brincando), coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Tipo: Menor preço. Data: 10/08/2017 às 14h30. Informações no Departamento de Licitação
e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00.
Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.bllcompras.org.br. Feira de Santana, 24/07/2017. Mariane Jerusa das
Neves – Pregoeira.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
- INEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0025/2017
Abertura: 08/08/2017 às 10:00 horas – Objeto: Aquisição de Teleatendimento. – Família:
01.70 – Sites: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. n° 681047.
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos, gratuitamente, nos
sites acima relacionados. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, situado na Avenida Ulysses Guimarães, nº. 600
- CAB, das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30 horas, através do telefone (71) 3118-4471,
Fax: (71) 3118-4472, ou ainda, através do e-mail: tanila.cunha@inema.ba.gov.br.
Salvador-BA, 24/07/2017 – Tanila Bispo da Cunha – Pregoeira Oficial.

INEMA

