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MAL DE ALZHEIMER Estima-se que cerca de 1,2 milhão de brasileiros sofram com a doença, comum entre idosos

Incidência crescerá mais de 100% até 2030

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Estima-se que cerca de 1,2
milhão de brasileiros sofram com a doença de Alzheimer, um dos problemas
neurológicos mais comuns
entre a população idosa.
Para nortear as ações que
visam alertar a população
para a importância da detecção precoce da doença,
dia 21 de setembro é celebrado o Dia Mundial da
Conscientização sobre a
Doença de Alzheimer.
A incidência da doença
vai mais que dobrar até

2030, segundo a Associação
Brasileira de Alzheimer
(Abraz). O motivo para esse
aumento é simples: a população brasileira está vivendo
mais – e como um dos principais fatores de risco para o
Alzheimer é a idade, a doença é cada vez mais comum.
As manifestações do Alzheimer são demência e perda de funções cognitivas (como memória, orientação e
linguagem). “Há tratamentos experimentais promissores. É possível que dentro
de alguns anos a enfermidade esteja sob controle”, salienta Sizenando da Silva

Campos Junior, neurologista
e neurocirurgião, diretor comercial e de marketing da
Central Nacional Unimed.
Dificuldades para se comunicar, de raciocínio, alterações de humor, como
depressão, e de comportamento, como agitação e
agressividade, além de distúrbios de sono, capacidade
de juízo e de crítica comprometida são outros sintomas comuns.
Diante de alguma suspeita, é importante consultar
um médico para tirar dúvidas e realizar exames. “O
diagnóstico exige uma ex-

po de liberdade criativa na
Alemanha antes de mergulhar nas trevas do nazismo. O
neonazismo brasileiro não é
nem original.

não havia um texto atribuível com certeza a Homero ou
sequer certeza de que existia
um Homero. Para o público
da época, a escrita era algo
remoto e misterioso, e as
marcas cunhadas em pedra
ou argila, como descritas na
“Ilíada”, um código esotérico e certamente sinistro.
As marcas aprisionavam e
imobilizavam as palavras,
levavam-nas para outro domínio e lhes davam outro
poder, diferente do poder
comum e do sortilégio compartilhado, da palavra dita.
Por isso, a escrita estreou na
literatura caracterizada como mortífera.

Manter a
paciência e a
leveza no dia a
dia é essencial
para uma boa
resposta do
paciente idoso
aos desafios
diários

tensa investigação, com avaliações clínicas, testes de
sangue e de imagens, como
ressonância magnética ou
tomografia”, explica Pedro
Rosa, psiquiatra do HCor –
Hospital do Coração.
Em alguns casos, são solicitados exames mais específicos, como o PET – neuroimagem funcional e de
neuropsicológico, capazes
de mostrar o funcionamento do sistema nervoso central e das funções cognitivas
individualmente.
Atualmente não há tratamentos capazes de alterar o
curso natural da doença de

Alzheimer, ainda que uma
série de fármacos esteja em
fase de desenvolvimento.
Entretanto, há medicações
disponíveis para atenuar os
sintomas da doença.
Segundo pesquisa internacional apresentada na
Conferência da Associação
Internacional de Alzheimer
de 2017, em Londres, um em
cada três casos de demência
pode ser prevenido. Mas
muitos ainda vivem sem
diagnóstico ou tratamento.
“Está comprovado que contato social e exercícios têm
efeitos benéficos em pessoas
com doenças degenerativas.

como título num livro seu
sobre linguagem, escreveu
que a primeira realidade da
literatura é essa mesmo, um
bocado de ar transformado
pelos órgãos vocais, enquanto a escrita e a impressão são suas realidades secundárias. Mas é a palavra
escrita que dá permanência
à linguagem, mesmo ao preço de roubá-la da sua vulgaridade democrática, e
quase toda a nossa experiência literária é feita dessa
segunda realidade.
Ao contrário dos gregos
antigos, só “ouvimos” os
poetas dentro da nossa cabeça, e preferimos assim.

Lembro da decepção que foi
ouvir uma gravação do
T.S.Eliot declamando seus
próprios poemas.
Era uma leitura tão diferente da minha, silenciosa,
que concluí que ele não entendia o que tinha escrito.
Pode-se dizer que, assim
como ninguém tem prazer
em ler uma partitura musical sem som, é na partitura
– nos sinais escritos – de um
poema, ao contrário da sua
oralização, que está a musicalidade. Por melhor que
seja o declamador, ele nunca
se igualará ao leitor ideal de
um texto favorito: você mesmo para você mesmo.

Decadentes
Verissimo
Escritor

Leitor ideal

Um dos primeiros atos de
Joseph Goebbels como ministro de propaganda de Hitler foi organizar um Salão
de Arte Decadente, para a
Alemanha saber do que a nova ordem a estava livrando. O
Salão, que reuniu os principais artistas alemães da época, foi um sucesso de público
e, ao mesmo tempo, a última
manifestação de qualquer ti-

(Da série “Poesia numa hora
dessas?!”). A primeira referência, em grego, à prática
de escrever, portanto provavelmente a primeira na literatura ocidental, está no
livro 6 da “Ilíada”, e não é
boa. Alguém é encarregado
de levar “sinais mortíferos”,
a inscrição numa lousa, a
outro alguém. No tempo da
“Ilíada” histórias eram
transmitidas
oralmente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 064/2017

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 05/10/2017, às 10h, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 064/2017, cujo objeto é
Registro de preço para eventual futura contratação de empresa especializada para fornecimento de fogos de
artifício, a serem utilizados nos eventos e atividades institucionais realizadas pela Prefeitura de Dias d’Ávila. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na
sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três
Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503 e Fax nº (71) 3648-3502.
Dias d’Ávila, 20 de setembro de 2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 067/2017

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 10/10/2017, às 10h, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 067/2017, cujo objeto é
Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de medicamentos, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.
diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503 e
Fax nº (71) 3648-3502.
Dias d’Ávila, 20 de setembro de 2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Senhor do Bonfim e Região/Bahia - SINDICOM, entidade sindical de 1º grau, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.731.115/0001- 44, com
sede na Praça Dr. José Gonçalves, nº 322, 1º andar, Centro, CEP: 48970-000, Senhor do Bonfim/
BA, em conformidade com o Estatuto da Entidade, convoca os associados para a Eleição da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto ao Conselho de Representantes da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, titulares e suplentes,
quadriênio 2018/2022, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2017, no horário das 09h às
12h, em primeira convocação, e das 14h às 17h, em segunda convocação, em sua sede, no
endereço acima mencionado. Fica aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias,
o prazo para Registro das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período
e para esta finalidade, funcionará diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, em dois
turnos, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Havendo empate entre chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação para o dia 18 de dezembro de 2017,
no mesmo horário e local. Será de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de
chapa e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas registradas. Senhor do
Bonfim, 21 de setembro de 2017. José Felisberto da Silva - Presidente.

Séculos depois de Homero, outro poeta, W.B.Yeats, diria que fazia seus versos de
“bocados de ar”, e Anthony
Burgess, que usou a frase de
Yeats – “A mouthful of air” –

É na partitura –
nos sinais
escritos – de
um poema
que está a
musicalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ

PP 48/17. Objeto: aquisição de bloquete/piso/intertravado de concreto modelo - retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistência
de 35 MPA (NBR 9781), cor natural. Dia 03/10/17 às 9:30h. Edital no http://www.
docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmpindai/diario ou licitaçãopindai@gmail.
com Pindaí/BA, 21/09/17. Rosiene Batista de Azevedo Aranha. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 065/2017

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 05/10/2017, às 14h, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 065/2017, cujo objeto
é registro de preços para eventual e futura prestação de serviços de locação de veículos tipo Carga Pesada,
visando atender as necessidades operacionais das diversas Secretarias Municipais. Os interessados poderão
obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro
Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503 e Fax nº (71) 3648-3502.
Dias d’Ávila, 20 de setembro de 2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 187-2017 – PREGÃO PRESENCIAL 111-2017-Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de remoção, guarda,
liberação e leilão dos veículos apreendidos e que se encontrarem em situação irregular, na
Cidade de Feira de Santana/Ba.Tipo: Maior oferta com Maior Percentual de Repasse. Data: 05
de outubro de 2017 às 08h30. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, Av.
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.:
75 3602 8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 20 de
setembro de 2017. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E
AÇÃO REGIONAL – CAR
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 01/2017

A CAR, situada na Av. Luís Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN – CAB,
comunica aos interessados que realizará o Pregão Presencial nº 01/2017 para
contratação de empresa para fornecimento de cartão magnético de refeição, em
05/10/2017, às 10h, Horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição nos
sites: www.car.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador/BA, 20 de setembro
de 2017. Nadya Soares Silva. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PP SRP 42/17. Menor Preço Por Lote. Dia 04/10/17 as 9h. Objeto aquisição de veículos e motocicletas 0km.
Edital/Informações na CPL, R Rosalvo Félix, nº 74, Centro, de 8 às 12h. Iraquara/BA, 21/09/17. Zandra Vieira
dos Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 066/2017

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 06/10/2017, às 10h, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 066/2017, cujo objeto é
Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de medicamentos, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.
diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503 e
Fax nº (71) 3648-3502.
Dias d’Ávila, 20 de setembro de 2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E
AÇÃO REGIONAL – CAR
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 11/2017

A CAR, situada na Av. Luís Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN – CAB,
comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº 11/2017 para
contratação de empresa para prestação de serviço odontológico, em 04/10/2017,
às 15h, Horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição nos sites:
www.car.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador/BA, 20 de setembro de
2017. Nadya Soares Silva. Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2017
LICITAÇÃO Nº 689613

OBJETO: Registro de preços para aquisição, sob demanda, de solução de segurança de rede integrada,
contemplando Firewall de Nova Geração (Next Generation Firewall - NGFW), com funções de IPS, VPN,
antivírus, controle de aplicações, filtro de URL, QoS, load balance e alta disponibilidade, com todos os
recursos (licenças) habilitados, switches, antenas sem fio, solução de gerenciamento e relatórios,
incluindo instalação e configuração assistida, treinamento e garantia diretamente com o fabricante,
segundo demais especificações contidas neste Termo de Referência.

ABERTURA: 03/10/2017 às 09h.
RETIRADA DO EDITAL NO SITE: www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.
Salvador, 21 de setembro de 2017.
Pregoeiro

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2017

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados
que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº033/2017, cujo objeto será: aquisição e
instalação de Equipamento (Ventilador Pulmonar), para atender a UPA - Unidade de Pronto Atendimento
- 24hs, no Município de Simões Filho/BA. Tipo: Menor Preço Global. A abertura dos envelopes ocorrerá
no dia 06/10/2017, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2017.

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados
que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº036/2017, cujo objeto será: Serviços de
CONSULTORIA e ASSESSORIA técnica para atender a gestão, execução e acompanhamento da elaboração das prestações de contas dos recursos dos programas e convênios educacionais do Governo
Estadual e Federal sob acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação do Município de Simões
Filho/BA. Tipo da Licitação: Menor Preço Global. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 05/10/2017,
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 43.700-000. Informações
através do telefone 3296-8300, Ramal 300 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.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Comissão Especial para Chamamento Público nº 001/2017
da SALTUR, designada pela portaria nº 027/2017 com base
na Lei nº 8.666/93, avisa aos interessados que será realizado
Chamamento Público nº 001/2017 para credenciamento de
grupos culturais (manifestações culturais com acompanhamento
musical  charangas, fanfarras, orquestras, grupos percussivos),
para participação do Fuzuê 2018, conforme especificações e
condições constantes no edital.  As propostas do envelope A,
serão recebidas no período de 20 de setembro até 17 de
outubro de 2017, e as propostas dos envelopes B e C, serão
recebidas no período de 30 de outubro até 13 de novembro de
2017. O edital estará disponível a partir do dia 20 de setembro
de 2017 no site: www.compras.salvador.ba.gov.br. Salvador,
19 de setembro de 2017. Pedro Machado da Silva - Presidente da
Comissão Especial para Chamamento Público.

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Nilda Maria de Souza Carvalho, Registradora Imobiliário da Comarca de Rio Real, Estado da Bahia, na forma da lei etc. Faz
público para ciência dos interessados em cumprimento ao disposto do artigo 216 A § 4° da Lei n° 13105/2015, que a CCC
Hotelaria e Investimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 12.057.043/0001-92, registrada na
Junta Comercial do Estado da Bahia sob n° 29203457212, aos 14105/2010, com sede na Praça Barão de Abadia 22 Povoado
Cachoeira do Itanhi município de Jandaíra/BA, representado pelo seu proprietário, sócio e administrador Luciano Profeta, italiano, casado empresário, nascido aos 16/12/1953 na cidade de Genk-Belgica, portador da Registro Nacional de Estrangeiro
n° V721679-U. Passaporte de n° C753234, inscrito no CPF/MF sob n° 858.177.865-83, residente e domiciliado na Rua
Marinho Dias da Silva, n° 152, Bairro Alagoas, Estância/SE, assistidos por seu advogado Thiago Alves Silva Carvalho, OAB-SE
6.330, tramitam com PROCESSO de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Praça Barão de Abadia, n° 22, Povoado de Cachoeira do Itanhi, Jandaíra-Bahia, CEP: 48.310-000, medindo 914,82, cadastro
n.° 03.01.003.0101.001, adquirido em 03/01/2010 do antigo proprietário EVALDO DE SANTANA, RG 3.908.707 IFP/RJ e CPF
n° 360.323.287/91; em 03/01/2010 dos antigos proprietários SONIA MARIA DOS SANTOS, RG 948.848 SSP/SE e CPF n°
589.492.915/68 e CARLOS GARCEZ DOS SANTOS, CPF n° 705.351.597-49; em 21/07/2010 da antiga proprietária MARIA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS, RG 1227401 SSP/SE e CPF n° 005.877.785/71 e em 30/01/2012 dos antigos proprietários EVALDO DE SANTANA, RG 3.908.707 IFP/RJ e CPF n° 360.323.287/91 e VERA CRUZ DA FÉ OLIVEIRA, RG 150193-5 SSP/SE e CPF
n° 003.457.405/05, depositaram neste Cartório, memorial, planta, ART, ata notarial para fins de usucapião atestando a posse,
lavrada pelo Tabelião de Notas e Protesto da Comarca de Conde-BA, Willians Rodrigues Peres, e demais documentos relativos
a comprovação da posse mansa e pacífica no prazo legal. As impugnações naqueles que se julgarem prejudicados quanto ao
domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação a ser feita, na
forma da citada Lei, afixando-se cópia deste em local de costume. Findo o prazo e não havendo reclamações fundamentadas,
será feito o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados neste Cartório. Rio Real/BA, 19 de setembro de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 53/2017
Processo Nº. 23066.034892/2017-30. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de MARCAPASSO, ELETREODO, INTRODUTOR,
CARDIOVERSOR E CARDIODESFIBRILADOR, para atender as
necessidades do Hospital Ana Nery e do Complexo Hospitalar Universitário
Prof. Edgard Santos, unidades integrantes do Complexo Hospitalar
e de Saúde / UFBA. Abertura: 03/08/2017 às 09:00 horas (horário de
Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841
Fax: 3283-5841/5847/5846.
Pregoeiro Oficial

PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa METALIMPEX NORDESTE, CNPJ
20129936/0001-24, torna público que está requerendo à Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR,
da Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia, a Licença
Ambiental de operação cujo objetivo é a atividade de
comercialização, transporte e prensagem de materiais
metálicos, localizada na Rua D, s/nº, quadra S, Lote 09,
Polo Plas, Distrito Sede, Camaçari/BA.
Charles Chami
Diretor

