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SAÚDE Óleo auxilia pacientes a encontrarem alívio diante das patologias e, consequentemente, qualidade de vida

Oito em cada 10 brasileiros são a favor
do uso da Cannabis para fins medicinais

MATHEUS CALMON

O uso recreativo da Cannabis e a guerra policial contra
o tráfico criam a manta de
escuridão que afasta a sociedade das possibilidades
medicinais do uso da planta.
Apesar de ser conhecida por
'dar onda' e alimentar o tráfico, a cannabis tem auxiliado pacientes a encontrar
alívio diante das patologias
e, consequentemente, qualidade de vida.
Oito a cada 10 brasileiros
são a favor do uso da cannabis para fins medicinais, e
7 a cada 10 aceitariam ser
tratados com a planta, segundo aponta a pesquisa
Exame/Ideia, realizada em
2021, por telefone, com 1.243
homens e mulheres em todas as regiões do país. Apesar disto, o projeto de lei
399/15, de autoria do deputado federal Fábio Mitidieri
(PSD-SE), que trata da liberação do cultivo da planta
para fins medicinais, ainda
aguarda debate na Câmara
dos Deputados.
Pesquisas científicas já reconheceram o resultado positivo do uso medicinal da
cannabis em tratamento a
diversos sintomas e doenças. Entre as principais, estão crise convulsiva, Mal de
Parkinson, de Alzheimer,
autismo, dor crônica refratária a tratamento convencional, fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, ansiedade, distúrbio do sono e até depressão. Por outro lado, pacientes que têm histórico pessoal ou familiar de esquizofrenia devem manter distância da planta, pois ela potencializa a doença e é a única, até o momento, com a
contraindicação.
Médica especialista em
canabidiol, Juliana Moura
alerta que no caso da depressão, é necessário mais cautela, devido à tendência do
paciente de desenvolver a
dependência. Ela explica
que, desde a década de 1980,
quando pesquisadores conseguiram isolar as moléculas, mais de 400 substâncias
já foram identificadas. Entre
as isoladas, estão o tetra-hidrocarbinol (THC) e o cana

bidiol (CBD), este último o
mais usado na medicina.
Outra descoberta que ajuda a entender a ação da planta no organismo é a dos receptores para os canabinóides. "Nosso corpo não produz nada desnecessário. Então, se a gente tem, a gente
também produz essas moléculas, mas em quantidade
bem pequena. Essa é uma
descoberta muito importante que dá embasamento à
finalidade medicinal da
cannabis", conta a médica,
que lembra a existência
também dos receptores e
produção da nicotina.
Há, no entanto, diferenças
entre o uso da cannabis que
é fumada e a comercializada
em forma de óleo, cuja produção separa as propriedades da planta. "Existem os
óleos que são só CBD, por
exemplo. Já para o paciente
que tem doença degenerativa, a associação com THC
tem resultado melhor. O
óleo tem essa vantagem.
Mas a planta, quer seja fumada ou em alimentos, não
tem essa separação". Além
do maior risco de exposição
ao THC, que é a propriedade
psicoativa e que pode gerar
dependência, a médica pontua que a planta não tem
tantos efeitos colaterais.
Apesar das comprovações, Juliana lamenta a falta
de estudos e pesquisas no
Brasil para desenvolvimento da área. "Falta esse incentivo em nível de pesquisa e
conhecimento. O conhecimento sobre o funcionamento de determinada
substância dá margem a outras pesquisas e acaba barateando o custo do medicamento".

Importação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
informou ao Portal A TARDE
que a importação para uso
pessoal e a autorização para
comercialização no Brasil
são dois processos diferentes. A importação para uso
foi regulamentada pela primeira vez em 2015. Já a autorização para que empresas
possam regularizar o produto no país e comercializá-lo
foi feita em 2019.
Dados do órgão mostram
que o número de autorizações concedidas para importação de produtos à base de
cannabis saltou de 850, em
2015, para 40.191 em 2021.
Segundo a Agência, ao longo
dos anos a aprovação do cadastro dos usuários foi au-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 12/22. Menor preço por item. PA 330/22. Objeto: aquisição de móveis e equipamentos para os consultórios odontológicos da atenção primária à saúde. Acolhimento das propostas: a partir
de 8h do dia 13/04/22 até 14h do dia 26/04/22. Abertura das propostas: às 14h do dia 26/04/22. Sessão
pública: às 14h30 do dia 26/04/22. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, www.licitacoes-e.com.br, nº 932665 ou e-mail: compras.saogabriel@gmail.com. Informações: de
8 às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132. São Gabriel/Ba, 13/04/2022. Cleverson G. G. Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 015/2022, Processo Administrativo nº 088/2022,
Tipo: Menor Preço Global, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gás tipo GLP 13 kg e
vasilhame para GLP 13 kg, com fornecimento contínuo e fracionado, para suprir as necessidades
das Secretárias Municipais. Sessão de Abertura: às 09:00 horas do dia 28/04/2022 e será realizada
na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - Bahia, local Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias. Maiores informações através do tel. (75) 3271-1410
das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de
Euclides da Cunha - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08h às 12h. Agnailton
Evangelista dos Santos Júnior - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS
CNPJ N: 13.761.689/0001-19

AVISO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO Nº. FMS 003-2022
AVISO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO Nº. FMS 003-2022. O Fundo Municipal de Saúde de Caravelas - BA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO, a tantos quantos
interessarem, que fará realizar o CREDENCIAMENTO Nº.003-2022, cujo objeto é a contratação de
procedimentos de saúde/serviços médicos. Os interessados deverão se dirigir à Secretaria Municipal
de Saúde de Caravelas, situada na Rua Barão do Rio Branco, 65, centro, neste Município, a partir
do dia 25 de abril de 2022, onde o Edital e seus anexos encontram-se a disposição do público em
geral, diariamente, no horário compreendido entre as 08h e 12h. Caravelas – BA, 12 de abril de
2022. COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO TOMADA DE PREÇOS – Nº 007/2021.
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DO RECURSO
da TOMADA DE PREÇOS - Nº 007/2021. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem de Ruas no Parque São
Paulo e Itinga, com aplicação de CBUQ e Execução de Piso Intertravado. - Contrato de Repasse
Nº 1064.764-27/2019, no Município de Lauro de Freitas/BA. Conforme Termo de Referência e
Planilhas em CD anexo no Edital. Impetrado pela empresa: Ekitak Construção e Pavimentação Eireli.
- Processo Administrativo - Nº 01690/2022, com fundamento no Parecer Jurídico, no mérito, julgo
pelo Não Provimento do Recurso. O inteiro teor do Parecer Jurídico se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via email: copel2017@
yahoo.com. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação. Lauro de
Freitas, 12 de abril de 2022.

Maj. Will Cox / Released

Atualmente, o uso recreativo e o cultivo da cannabis no Brasil são ilegais
tomatizada e a resposta caiu
de 35 para 5 dias. Atualmente, a lista de autorizações da
Anvisa inclui 14 produtos
derivados de cannabis e um
medicamento específico, o
Mevatyl, indicado no tratamento sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose
múltipla.
Quem integra a lista de
pacientes que incluíram a
cannabis no tratamento é a
administradora aposentada
Soraya Ludwig, 61. Ela sofreu
dois AVC's há cerca de 15 anos
e teve sequelas desde então.
Além disto, ela convive com
a fibromialgia e a ansiedade.
Durante os anos, sempre
procurou alternativas para
diminuir os problemas de
saúde, principalmente diante da redução dos efeitos das
medicações que usava e consequente necessidade de aumento das doses.
Em 2020, após ter estudado sobre a planta e recebido respostas positivas de
três profissionais de saúde
que a acompanham e já obtinham resultados com outros pacientes, ela decidiu
fazer a experiência e passou
a incluir o óleo à base de
cannabis em seu tratamento.
"Vi que teve uma melhora
na questão da ansiedade e
principalmente do sono. Eu
acordava muitas vezes à noite. Era um sono cortado. Acor-

dava 1h30, 2h e ficava sempre
cansada. Hoje posso não dormir muito cedo mas, quando
deito, não tenho mais aquela
insônia. E a ansiedade também melhorou", conta ela,
que lembra do medo que teve
antes do uso.
"Nunca tive reação nenhuma, de ficar lerda, muito doida, não tem nada disso. No
início, até pensei nisso, que
ficaria zen. Não tem nada disso. Agora, isso vai de organismo a organismo. Hoje,
meu uso é maior. Só o fato de
dormir melhor, ficar menos
ansiosa, me ajudou muito".
Soraya diz que se arrepende de não ter iniciado o tratamento antes. "Hoje, se conheço alguém que tem essa
doença, ou uma insônia e
ansiedade muito grandes,
indicaria sem dúvidas. Não é
milagre. Ele acalma um pouco a questão da ansiedade,
para que essa crise fique
mais suportável. Ele ajuda
nesse sentido. Se eu tivesse
essa ideia há mais tempo,
talvez hoje tomasse bem
menos analgésico".
Uma das empresas que
produzem óleos de CBD que
auxiliam pacientes como Soraya é a Verdivita. O projeto
começou em 2019 e, na ocasião, o pai, a mãe e o irmão do
CEO e pesquisador em cannabis medicinal, Luiz Chilazi,
lutavam contra o câncer ao
mesmotempo.Elejáestudava
a planta há quase 20 anos e

Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Cidade do Salvador
Rua Alceu Amoroso Lima, 470- Edf. Empresarial Niemeyer Sala 311 Salvador – Bahia.

ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO

Será realizada eleição no dia 13 de maio 2022, na sede desta entidade, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados - Representantes, devendo o registro de chapas ser apresentado á Secretaria da entidade no horário da 9:00 horas ás 16:00
horas, no período de 15 dias, a contar da publicação deste aviso. O Edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede
desta entidade.
Salvador, 12 de abril de 2022.
Florêncio de Andrade Rodrigues - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

LICITAÇÃO Nº 041/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na Construção de Estrutura Metálica para Cobertura de Telha
Cerâmica da Escola de Tempo Integral Bernardo Spector, no Distrito de Ubiraitá – Andaraí/BA. Tipo: Menor
Preço Global. Data: 02/05/2022 às 09:00hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação dos outros atos-Diário
Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/. Informações, das 08:00h às 12:00h e das
14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 13/04/2022. João Batista Rodrigues Lima, presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2022. A Câmara Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial n° 007/2022, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção para os veículos
oficiais pertencentes à frota operacional da Câmara Municipal de São Desidério, com aplicação de peças e acessórios. A entrega e abertura das propostas serão no dia 29 de abril de 2022, às 14:30hs (catorze horas e trinta minutos), na sede da Câmara
Municipal situada na Av. ACM, nº 191, Felisberto F dos Anjos, São Desidério BA. Edital estará à disposição dos interessados no
site. Quaisquer informações pelo tel. (77)3623-2747. São Desidério/BA, 11 de abril de 2022. Anna Claudia de Oliveira Almeida
Nascimento-Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

tentavaconvencerosmédicos
a optarem pela alternativa,
diante da não evolução dos
métodos tradicionais. Após
colecionar as recusas, decidiu
que seus familiares começariam a ser tratados também
com a cannabis.
"Minha mãe teve uma evolução maravilhosa. Ela parou
de sentir dores e recuperou
peso, mas infelizmente faleceu pois não suportou a quimioterapia.Mas,enquantofez
tratamento com a cannabis, a
qualidade de vida dela melhorou 200%. Minha mãe tava
outra pessoa", relata Luiz.
O pai, que teve tumor de
próstata, retirou o órgão e
entrou em processo depressivo após o falecimento da
esposa. Atualmente, a saúde
está reestabelecida e o uso
do ansiolítico foi abandonado. O irmão de Luiz mora na
França e tem acesso ao produto com mais facilidade.
Ele começou a usar e, hoje,
segundo Luiz, os exames estão normais.
"A função da cannabis é
regular nosso organismo.
Os médicos não querem estudar - talvez por interesse
da indústria farmacêutica - e
os que tratam são discriminados. Fico brincando que
nosso sistema não é ibuprofeno, é endocanabinóide.
Acho que ele foi pouco estudado, a verdade é essa. Ele
é responsável por toda regulação do nosso organismo. As pessoas têm o estereótipo de que quem usa
maconha é quem não faz nada da vida. É o contrário, ela

regula nosso organismo e
nos deixa mais dispostos a
fazer as tarefas normais.
Agora, claro, nas doses corretas", afirma Luiz.
Atualmente, o uso recreativo e o cultivo da cannabis
no Brasil são ilegais. Apenas
são permitidas a importação e uso médico mediante
prescrição e autorização
com até 0,2% de THC. Diferente de países como Canadá, Chile, Uruguai e Espanha, onde a legislação é
mais flexível.
"O Brasil é o país que cria
dificuldade para vender facilidade. Isso está entranhado em nossa raiz. A Verdivita
surgiu disso, de poder passar conhecimento, facilitar
o acesso à consulta e ao óleo
de qualidade e difundir que
a cannabis não é isso que
pintam dela. O Brasil está
indo na contramão. Por que
o Brasil está segurando? Só
pode ser por interesse.
Quem ganha com isso? Só
pode ser a indústria farmacêutica. Na Espanha, por
exemplo, tem máquinas onde você escolhe o tipo de
CBD, o sabor. Quer dizer que
a Espanha e a França têm
mais conhecimento que o
Brasil a respeito do tema?
Não tem. Por que lá funciona
desta forma?", reflete Luiz.
Os óleos da empresa representaram um divisor de
águas para a vida de Gabriel,
de 19 anos, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista aos 7. O tardio
conhecimento da condição é
atribuído à desconfiança de
outras síndromes, que sempre resultavam negativo. O
pai, Ricardo Guerra, lembra
que Gabriel enfrentava ainda
outros problemas.
"Ele é autista severo e o autismonuncavemsozinho.Há
outras comorbidades, como
uma pequena paralisia cerebral, acompanhado de um
atraso neuromotor e cognitivo muito severo devido à
quantidade de convulsões
que ele tinha, em torno de 80
convulsões por dia".
Guerra se aprofundou sobre a planta e, quando Gabriel tinha 15 anos, passou a
usar o óleo de CBD. Os resultados foram percebidos
em 48 horas. "Comecei a perceber os resultados de forma
gradativa, principalmente
das convulsões que ele tinha, o quadro convulsivo
que era muito severo. Hoje,
ele não tem nenhuma convulsão, é zero mesmo. Gabriel tem uma autonomia
conquistada após o uso do
extrato da cannabis".
LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA NO
PORTAL A TARDE

CIMURC – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 02/22. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° 933131. Objeto: locação de veículos leves e
pesados. Dia 28/04/22 às 9:30h. Edital: http://cimurc.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Informações: e-mail
cimurcba@gmail.com. Jequié/Ba, 12/04/22. Juliana Bispo dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

TOMADA DE PREÇO 02/22. Objeto: recuperação de vias pavimentadas no município. Menor preço global. Dia 02/05/22
às 8:30h. Informações/Edital: http://www.central.ba.gov.br/ // licitacaocentral7@gmail.com. Central/Ba, 13/04/22. Cassio
Sampaio Lima. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 A SEC. de Educação homologa o Resultado: Pregão Eletrônico Nº
015/2022, Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA (LOTES FRACASSADOS PE 06-22), DENTECK AR CONDICIONADO LTDA R$ 619.600,00, PLC MACIEL R$ 187.800,00, Capim
Grosso- BA, 08/04/2022, Neumária Gomes da Silva, Secretária de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA torna
pública a abertura de processo de licitação, modalidade Tomada de Preços, n° 002-2022, , tipo Técnica e Preço,
sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, visando a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Assessoria Técnica Junto à Prefeitura do Município de Itabuna/Ba, Visando
à Preparação do Programa de Expansão Urbana e Desenvolvimento Econômico do Município de Itabuna/Ba
Junto ao FONPLATA – Fundo Financeiro Para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, conforme as especificações
detalhadas no instrumento convocatório e anexos; valor total estimado de R$ R$ 971.591,06 (novecentos e
setenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e seis centavos); sessão 16/05/2022, às 09:00hs. Edital
disponível no seguinte endereço: http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html ou na sede desta Prefeitura. Informações (73) 98123-0781 ou itabunalicita@gmail.com. Itabuna, 12 de abril de 2022. RENATA BOMFIM SILVA
OLIVEIRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA Nº 9.922/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 37/22. Objeto: fornecimento de móveis clássicos de época. Recebimento de propostas: das 8h de 29/04/22 até às 8h30 de 03/05/22. Abertura: 03/05/22 às 8h30.
Disputa: 03/05/22 às 10h. ///////////// PREGÃO ELETRÔNICO 38/22. Objeto: aquisição de guarda-chuva/sombrinha a ser utilizado no projeto “Céu de Sombrinhas”. Recebimento de propostas:
das 8h de 29/04/22 até às 13h de 03/05/22. Abertura: 03/05/22 às 13h. Disputa: 03/05/22 às
14h. ///////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 39/22. Objeto: aquisição de veículos automotores
leves tipo hatch, minivans e micro ônibus. Recebimento de propostas: das 8h de 27/04/22 até
às 8h30 de 29/04/22. Abertura: 29/04/22 às 8h30. Disputa: 29/04/22 às 9h. Editais: http://www.
licitações-e.com.br. Santo Amaro/Ba, 11 de abril de 2022. Daniel Lima Gomes. Pregoeiro.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 26/04/2022, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO ANUAL, para a contratação de empresa especializada para organização de documentos arquivísticos e adequação da tabela de temporalidade. O edital
de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/
transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-BA-2022-0, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 933117 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 13 de abril de 2022.
Alan de Jesus Mendes - Pregoeiro - SENAR-AR/BA

CNPJ N: 13.830.336/0001-23

AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que, em virtude de alteração no Edital, fica ADIADA a sessão de abertura da Concorrência nº 007/2022, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE
ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, marcada inicialmente dia 11/05/2022 às
09h30min, PARA O DIA 16/05/2022 às 09h30min. Edital readequado disponível no site https://
sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes. Candeias/BA, 12 de abril de 2022. Tatiane Carvalho de
Souza – Presidente da COPEL.

