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Pesquisa de Demanda 
Habitacional tem prazo prorrogado

Considerado o maior 
e mais tradicional festi-
val de música do Brasil, 
o Festival Nacional da 
Canção terá sua primei-
ra etapa em São Lou-
renço, nos dias 28 e 29 
de julho. As inscrições 
vão até o dia 5 de junho 
e podem ser feitas pelo 
site do Fenac.

Ao todo 100 músicas 
serão selecionadas para 
as etapas classificató-
rias do 47° Fenac. Após 
final de semana em São 
Lourenço, o festival se-
gue para Extrema, nos 
dias 4 e 5 de agosto, 
São Thomé das Letras, 
dias 11 e 12 de agosto, 
Três Pontas, 25 e 26 de 
agosto e Guapé, nos 

chamadas
Caxambu sedia a terceira 
exposição de carros
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Campanha solidária 
arrecada leite para bebê 
com APLV   
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Nove presídios 
do Sul de Minas 
participam do Festipri  
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Taxa de inscrição do 
Enem deve ser paga até 
dia 24
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Moradores de São Lourenço devem procurar a Secretaria de Infraestrutura

47º Festival Nacional da Canção já está com as inscrições abertas

O prazo para que os 
moradores de São Lou-
renço interessados em 
adquirir uma moradia fi-
nanciada pelo Conjunto 
Habitacional (COHAB) 
preencham o formulário 
foi prorrogado até a pró-
xima quinta-feira (25). 

A iniciativa faz parte 
de uma série de pré-re-
quisitos estabelecidos 
pelo governo estadual 
para que os municí-
pios recebam as casas 
populares. Trata-se de 
uma pesquisa prévia. 

O questionário deve 
ser preenchido com 
dados pessoais e nú-
mero do CPF. 

Após o levantamen-
to dos dados, a prefei-
tura deverá unir estas 
informações que serão 
enviados à Companhia 
de Habitação do Esta-
do de Minas Gerais, 
dessa forma, serão 
identificados os tipos 
de empreendimento 
habitacionais mais ade-
quados ao município.

As pessoas podem 

Homem de 38 
anos é preso 

com drogas em 
São Lourenço

Um homem de 35 
anos foi preso na noite 
deste domingo (21) 
com um tablete de 
maconha e R$ 60,00 
em dinheiro no bair-
ro Diamont, em São 
Lourenço. Com o ra-
paz, a Polícia Militar 
apreendeu ainda um 
aparelho celular. 

De acordo com a 
PM, uma operação 
antidrogas acontecia 
no endereço indica-
do, quando foi dada 
ordem de parada para 
o condutor de uma 
motocicleta. O sus-
peito tentou, ao ser 
intimado, tentou fugir, 
mas foi abordado no-

vamente pela polícia. 
Durante a busca 

pessoal, a PM encon-
trou com o rapaz a 
droga, o dinheiro e o 
telefone móvel. O au-
tor recebeu voz de pri-
são e foi levado para a 
Delegacia de Polícia 
Civil do município jun-
tamente com os mate-
riais recolhidos. 

Ainda de acordo 
com a Polícia Militar, 
a motocicleta utilizada 
para o transporte da 
substância estava com 
o licenciamento atra-
sado e foi removida 
ao pátio credenciado 
do DETRAN (Departa-
mento de Trânsito).

dias 1 e 2 de setembro. 
As semifinais e a 

grande final acontecem 
no berço do festival 
em Boa Esperança nos 

dias 7,8 e 9 de setem-
bro. Este ano o festival 
vai distribuir 200 mil 
reais em prêmios.

Há 47 anos o festival 

acolhe artistas de todo 
o país, que tem no fes-
tival uma oportunidade 
de apresentar trabalhos 
autorais e inéditos. So-

mente na edição de 2016 
o evento recebeu cerca 
de 3 mil músicas, artistas 
de 23 estados brasileiros 
enviaram suas canções.

ter acesso ao formu-
lário direto na Secre-
taria de Infraestrutura, 

que fica na Rua Cel. 
José Justino, nº 323, 
no Centro, ao lado da 

agência do SEBRAE. O 
atendimento acontece 
das 13h às 17.
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Atos e Geral

Opinião

* Antonio Ranha 

Uma das motivações para 
as alterações nos relatórios do 
auditor independente – discus-
são que começou há 10 anos 
no âmbito do International 
Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) – partiu 
da constatação de que as 
demonstrações financeiras 
se tornaram complexas e de 
difícil entendimento para o seu 
público-alvo. Por algum tempo, 
houve solicitações de usuários 
para que o relatório fornecesse 
mais do que uma opinião de 
aprovação ou reprovação. 
Em resposta, o IAASB emitiu 
em 2015 novos requerimentos 
sobre o documento.

No Brasil, o Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) 
levou à audiência pública, em 
2016, a proposição de alte-
ração das Normas Técnicas 
de Auditoria – NBC TA 700 e 
706 – e a instituição da NBC 
TA 701, que trata da comuni-
cação dos principais assuntos 
de auditoria no relatório do 
auditor independente. Até en-
tão, não havia norma tratando 
desse assunto.

O atendimento à nova nor-
ma se tornou obrigatória, para 
todas as Companhias lista-
das, a partir do fechamento do 
exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016. Com isso, 
o auditor tem, por meio de 
seu relatório, a oportunidade 
de ajudar o leitor a entender 
essas demonstrações, desta-
cando as principais áreas ou 
assuntos de auditoria – como 
uma espécie de bússola que 
chama a atenção para as áre-
as relevantes e de maior julga-
mento, que auxilia na tomada 
de decisão do investidor.

Esses requerimentos abri-
ram as portas para o forneci-
mento aos usuários de maior 
transparência sobre o trabalho 
do auditor, as suas responsabi-
lidades e as responsabilidades 
da Administração e, para as 
entidades listadas, mais com-
preensão sobre os principais 
assuntos da auditoria.

A nova estrutura do relatório 
traz muito mais informações em 
comparação a como era feito 

antes. Tal fato proporciona aos 
usuários das Demonstrações 
Contábeis informações extre-
mamente úteis para a interpre-
tação dos fatos que levaram 
o auditor a emitir tal opinião 
sobre a auditoria executada. 
Assim, trata-se de uma me-
dida extremamente positiva, 
pois, ao esclarecer como os 
assuntos de auditoria foram 
conduzidos, o novo relatório 
ajuda a melhorar a natureza 
da comunicação com as partes 
interessadas, permitindo que 
os usuários reconheçam o 
valor dessa atividade.

Para o auditor, principal 
responsável pela aplicação 
das novas exigências, há a 
necessidade de descrição 
mais detalhada da sua res-
ponsabilidade e julgamento, 
além de maior interação com 
a alta administração e os 
responsáveis pela gover-
nança. Para o investidor, a 
principal mudança é o acesso 
à informações que antes não 
estavam disponíveis e, a 
partir daí, considerar como 
incorporá-las na avaliação 
de empresas ou na compa-
ração entre empresas. Para 
a administração da empresa, 
há uma descrição mais deta-
lhada da responsabilidade da 
administração, incluindo as 
responsabilidades pela con-
tinuidade da administração 
operacional. Por fim, o Comitê 
ou Conselho passa a interagir 
mais com o auditor, discutindo 
o relatório de auditoria antes 
da sua divulgação, além de ter 
a preocupação de certificar-
se de que o relatório não 
divulgue informações sobre a 
entidade que ainda não estão 
disponíveis publicamente (in-
formações originais).

* Antonio Ranha é Vice-
Presidente de Controle In-
terno do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de 
Janeiro (CRCRJ); Doutor 
em Administração de Negó-
cios pela Florida Christian 
University (EUA); Mestre 
em Economia Empresarial 
pela Universidade Cândido 
Mendes (RJ) e Bacharel em 
Ciências Contábeis pela Uni-
versidade Gama Filho (RJ)

O novo Relatório 
de Auditoria e 
seus impactos
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Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso

Prefeitura Municipal de Andrelândia
PROCESSO 098/2017 

PREGÃO PRESENCIAL 032/2017
Aviso de Licitação. Processo 

n° 098/2017, Pregão Pres. nº 
032/2017. Objeto: Contratação 
de empresa para fornecimento 
de serviços de internet via rádio, 
sistema wireless banda larga para 
diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Andrelândia. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 05/06/2017, com início às 
08:00 horas. Informações, e-mail 
licitação@andrelandia.mg.gov.
br ou Tel.: (035) 3325-1432. Pre-
goeira: Vânia C.S. Silva- MG, 
22/05/2017.

PORTARIA Nº 059/2017

EXONERAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, tendo o que dispõe a Lei 
Orgânica Municipal e o resultado 
do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado, a 

partir de 15 de março de 2017, o 
seguinte funcionário:

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
FATIMA GRACIANA LANDIM
Art. 2º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 15 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº060/2017
CONTRATAÇÃO TEMPORÁ-

RIA DE EXCEPCIONAL INTE-
RESSE PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, tendo o que dispõe a Lei 
Orgânica Municipal e o resultado 
do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º Fica contratada, a partir 

de 16 de março de 2017, pelo 
prazo de (seis ) meses , prorro-
gável por igual período o seguinte 
funcionário:

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
       MÁRCIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA PEREIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 16 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 061/2017

NOMEAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, tendo o que dispõe a Lei 
Orgânica Municipal e o resultado 
do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado, a partir 

de 20 de março de 2017 o seguin-
te funcionário:

PROFESSORA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 1º AO 5º ANO

MOSARA RODRIGUES DA 
SILVA

Art. 2º - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 20 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 062/2017

EXONERAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, tendo o que dispõe a Lei 
Orgânica Municipal e o resultado 
do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado, a 

partir de 20 de março de 2017, o 
seguinte funcionário:

CANTINEIRA
        REGINA NASCIMENTO 

DE JESUS PAULA
Art. 2º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 20 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 063/2017

NOMEAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, tendo o que dispõe a Lei 
Orgânica Municipal e o resultado 
do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado, a partir 

de 21 de março de 2017, pelo 
prazo de ( três) meses, prorrogá-
vel por igual período  o seguinte 
funcionário:

PROFESSORA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 1º AO 5º ANO

        ADRIANA APARECIDA 
FERREIRA MARINS

Art. 2º - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 21 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 064/2017

“Constitui Equipe Local de ela-
boração e acompanhamento do 
PAR – Plano de Ações Articuladas 
2016 – 2019.”

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia Francisco Carlos Rivelli, no 
uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir desta 

data, os membros, abaixo relacio-
nados, para constituírem a Equipe 
Local de elaboração do PAR – Pla-
no de Ações Articuladas.

Representante da Secretaria 
Municipal de Educação: Kátia 
Christine Silva   Fernandes.

Representante do Conselho 
Municipal de Educação: Alexandra 
Resende Costa

Representante do quadro téc-
nico administrativo: Rosemary 
Salgado Sacramento.

Representante Supervisor Es-
colar:  Nilce de Fátima Campos 
Nogueira.

Representante Diretor de Es-
cola: Maria Inês Alves Meireles 
Teixeira.

Representante de Professoras 
das Escolas Urbanas : Maria das 
Dores Almeida.

Art. 2º - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam – se as dis-
posições em contrário.

Andrelândia, 24 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

CANTINEIRA
REGINA NASCIMENTO DE 

JESUS PAULA
Art. 2º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 20 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 065/2017

“NOMEIA MEMBROS DO 
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR”.

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com a 
Lei nº 11.947/06 que regulamenta 
o Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar, bem como a resolu-
ção CD/FNDE nº 26/2013.

RESOLVE
Art. 1º - Ficam nomeados a 

partir desta data os membros do 
Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE):

I –  Representante do Poder 
Executivo:

Titular: Rosemary Salgado 
Sacramento

Suplente: João Batista Nas-
cimento

II - Representantes  de Tra-
balhadores da Educação e de 
Discentes:

Titular: Jane Aparecida Silva
Titular: Magda Cristina da Sil-

va
Suplente: Mônica Nogueira 

da Silva
Suplente: Zélia de Lourdes 

Silva Almeida
III – Representantes de Pais 

de Alunos:
Titular: Mônica Margaret Silva
Titular: Carlos Henrique Go-

mes
Suplente: Rita Helena Aredes 

de Oliveira
Suplente: Márcia Campos de 

Oliveira
IV – Representantes de Entida-

des Civis Organizadas
Titular: Ângela de Fátima Mou-

ra
Suplente: Maria Janaína Gui-

marães
Titular: Adagmar Aparecida 

Almeida nascimento
Suplente: Marta Lúcia da Silva
Art. 2º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º - Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

Andrelândia, 27 de Março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 066/2017

“Nomeia e dá posse aos mem-
bros do Conselho Deliberativo 
Municipal de Patrimônio Cultural 
de Andrelândia – COMPAC”.

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com 

a Lei nº 1.134, de 25 de março 
de 1998.

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados e em-

possados os seguintes membros 
para a composição do Conselho 
Deliberativo Municipal de Patrimô-
nio Cultural de Andrelândia.

CONSELHO TITULAR
1.Celso Ribeiro Gaspar
2.Claudia Andréa Moreira
3.Tadeu Domingos do Carmo
4.Geraldo Adriano Nogueira 

de Souza
5.Benedito César de Carvalho
6.Hélio Alves de Carvalho
7.José Geraldo Vilger da Silva 

Almeida 

CONSELHEIRO SUPLENTE
1.Carlos Eduardo Salgado de 

Andrade
2.Adeodata Kênea Leite San-

tos
3.Lígia de Lourdes Garcia Lan-

dim Miron
4.José Ribeiro de Seixas
5.João Batista Nascimento
6.Rosilângela de Fátima Cas-

siano
7.Ronaldo Rodrigues
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigo na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Andrelândia, 30 de março de 
2017.

FRANCISCO CARLOS RI-
VELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº067/2017

“Dispõe sobre a contratação 
temporária de pessoal de excep-
cional interesse público”

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o Artigo 
37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do 
processo seletivo conforme  Edital 
nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada a partir 

de 01 de abril de 2017, pelo prazo 
de 06, (seis meses), podendo ser 
prorrogado por igual período  os 
seguintes servidores e seus res-
pectivos cargos:

AUX SERV GERAIS I (SERV 
L IMPEZA,  FAXINEIRAS E 
AFINS)

LUCILENE ANTÔNIA DE AS-
SIS

MARIA APARECIDA DE AL-
MEIDA

TELMA SABRINA DA SILVA
CRISTINA LÚCIA DO NASCI-

MENTO SILVA
ANA CLÁUDIA DE PAULA 

SOUZA
CÉLIA PAULA PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATI-

VO I
LUCAS NASCIMENTO DE 

PAULA
DIRCEU DE PAULA ALMEIDA
AUXILIAR ADMINISTRATI-

VO II
DANIEL CARVALHO DE CAM-

POS
ELIZÂNGELA REIS
FARMACÊUTICO/BIOQUÍ-

MICO
KELCIA FAGUNDES DE AN-

DRADE
ALEX SANDRO FONSECA 

RIOS
ENFERMEIRO HOSPITAL
MARIA ESTER DOS SANTOS
EVANI INGRID DA SILVA OVÍ-

DIO
RENER ALVES DE DEUS
MOTORISTA
JAIRO DAMIÃO SILVA
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
ELAINE DE JESUS DA SILVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

HOSPITAL
KELLY AMANDA ALVES
JULIANA CRISTINA PAULA 

DOS SANTOS
A N D E R S O N  J O S É  D A 

CUNHA
ADRIANA DE FÁTIMA DAS 

GRAÇAS
NATHÁLIA VANESSA DA SILVA 

FIRMINO
ELIZÂNGELA MARIA DE ALM-

DEIDA DINIZ
SANDRA REGINA DE FARIA 

ARAÚJO
BENEDITO THIAGO DE OLI-

VEIRA QUINTINO
Art. 2º - Esta Portaria entrará 

em vigor na data de sua publi-
cação.

Andrelândia, 01 Abril de 2017.
FRANCISCO CARLOS RI-

VELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº068/2017
“Dispõe sobre a contratação 

temporária de pessoal de excep-
cional interesse público”

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o Artigo 
37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do 
processo seletivo conforme  Edital 
nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada a partir 

de 03 de abril de 2017, pelo prazo 
de 06,( seis meses), podendo 
ser prorrogado por igual período, 
os seguintes servidores e seus 
respectivos cargos:

AGENTE CONTROLADOR DE 
ENDEMIAS

JOSÉ DUNES DE OLIVEIRA
AUX SERV GERAIS I (SERV LIM-

PEZA, FAXINEIRAS E AFINS)
SILVIA MARTINS NOGUEIRA
REGINA DE FÁTIMA DE SOU-

ZA
LÚCIA HELENA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA
DAIANE D’JANE GUILHER-

MINO
ANA MARIA DE CARVALHO 

GONÇALVES
ROSELANE APARECIDA S. S. 

TEIXEIRA
PRISCILA MARA SILVA
FERNANDA NATÁLIA SILVA 

DINIZ
TAINARA MARIA DOS SAN-

TOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
FRANCISCO CARVALHO DOS 

SANTOS
MICHELLA MARA TEIXEIRA 

ALMEIDA
SUELLEN KETULLYN SILVA
BIANCA LÚCIA DE ALMEIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
VELCIANE AIMARA REZENDE 

BATISTA
BRIAN WENDREL COSTA
WILSON ROBERTO SILVA PE-

REIRA
ALINE DE AMEIDA RIZZI
JULIANA SANTOS VIEIRA
MARIA REGINA ANTÔNIO OLI-

VEIRA
MICHELE LORRAINE DE OLI-

VEIRA
FLAVILENE APARECIDA DE 

MOURA SILVA
SIDNEI JOSÉ DE BARROS
LEIDIANE PAULA DOS SAN-

TOS
AUXILIAR ADMINSTRATIVO III
ARLEM RUDNEI CHAGAS BO-

TELHO
JULIANA NOGUEIRA DA SILVA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GILDA MARIA FERREIRA RA-

MOS
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
SILVIA BERNADETE DE AL-

MEIDA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-

RAIS I (SERVIÇO BRAÇAL)
LEANDRO PEDROZO DE OLI-

VEIRO
BENEDITO EUSTÁQUIO DEL-

FINO
ÉDSON JOSÉ DE FREITAS
DANIEL FRANCISCO DA SILVA
ODAIR FRANCISCO DA SILVA
TARCÍSIO DE ANDRADE SIL-

VA
CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
STANLEY CHAGAS DA COSTA
NICO GERALDO PRATA DA 

SILVA
WESLEY MATHEUS GUIMA-

RÃES
PHILIPE CÉSAR DE ANDRADE
SEBASTIÃO VALDECIR DA 

SILVA
ADILSON MAGALHÃES
PAULO VIEIRA NOGUEIRA
CLAUDIONIR FRANKLIN DA 

SILVA
ANTÕNIO JÚNIOR PIRES DE 

PAULA
EDNEI TEODORO DO NASCI-

MENTO
JOÃO LUIS DA SILVA
FÁBIO JORGE CHAGAS
JOSÉ GETÚLIO ALVES
LUCAS CARVALHO ALMEIDA
CARLOS HENRIQUE DE SOU-

ZA
JOSÉ NILSON DA SILVA
LÁZARO DONIZETE DE MOU-

RA
ARÃO FELIPE DA SILVA
JOÃO CLÁUDIO NOGUEIRA
JOSÉ GULARTE DE OLIVEIRA
JOSÉ GABRIEL DA SILVA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-

RAIS IV (PEDREIRO)
JOSÉ DARCY DO NASCIMEN-

TO
VICENTE RODRIGUES DOS 

SANTOS
ENFERMEIRO PSF
THAYRINE SILVA MARCELO
TANIA APARECIDA CAMPOS 

DE ABREU
LETÍCIA LEITE TEIXEIRA
CARMEM LÍDIA BORGES DE 

PAULA PIRES
FARMACÊUTICO
KÉNIA DE PAULA ALMEIDA
ISABELLA ALVES GASPAR
FAXINEIRA
MIRIAN APARECIDA DE OLIVEI-

RA SANTOS
ROSILANGELA DE FÁTIMA 

CASSIANO
DIVINA FÁTIMA DOS SANTOS 

PEREIRA
MARIA VALDINEA PATRICIA 

SILVA
REGINARIA ZELFA BENTO 

TAVARES
STEFANIA SILVA GOMES
JULIANE APARECIDA DA SIL-

VA
ELIANE AGUIAR PORTELA
IVANILDA FRANCISCA DOS S. 

OLIVEIRA
CORINA APARECIDA DA SILVA
FISIOTERAPEUTA (20H)
DEISE MARIA DE ALMEIDA

FISIOTERAPEUTA (30H)
MAURO BORGES FONSECA 

DE PAULA
FONOAUDIÓLOGO 
ANA PAULA DE CARVALHO 

GASPAR
MOTORISTA
WILSON GUIMARÃES JÚNIOR
LEONARDO DE OLIVEIRA 

REIS
LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
MARCELO DEHON GOMES
NUNCIO SILVÉRIO CHINA
ALEX LEANDRO SILVA
MAICON NELSON DA CUNHA
LEANDRO PIRES DE SOUZA
ELZENILCIO OZÍRIO CRIS-

TIANO
EDILENE CRISTIANE CARVA-

LHO DE PAULA
WAGNER JOSÉ DA SILVA
LUIZ FRANCISCO DE JESUS 

SILVA
ANTÕNIO CARLOS DE ALMEI-

DA FILHO

NUTRICIONISTA
ANA CAROLINA LANDIM DE 

ALMEIDA
OPERADOR DE MÁQUINAS PE-

SADAS I (MOTONIVELADORA)
GEOVANE EVANGELINO DA 

SILVA
PSICÓLOGO (40H)
MARIA GORETI MACHADO 

GUIMARÃES
PSICÓLOGO CLÍNICO
INGRID NAYARA DE SOUZA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PSF
YATUSI EMANUELE APARECI-

DA SILVA
YULLI LAYARA SILVA NOGUEI-

RA
TÉCNICO EM FARMÁCIA
HELEN ROSY DE OLIVEIRA 

GOMES
Art. 2º - Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 03 Abril de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

EXTRATOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 018 / 2016.

OBJETO: prorrogação da vi-
gência por mais 12 (doze) me-
ses, a partir de 01/04/2017 até 
31/03/2018, referente a contrata-
ção de empresa para prestação de 
serviços de telefonia móvel SM ( 
Serviço Móvel Pessoal).

CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso, MG.

CONTRATADA: Telefônica Brasil 
S/A, CNPJ 02.558.157/0001-62

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO 029 / 2017 - DIS-

PENSA 012 / 2017.
O Prefeito Municipal, no uso de 

suas atribuições, RATIFICA o pro-
cesso de Dispensa de Licitação 
Nº 0029/2017 para prestação de 
serviços com a disponibilização 
de software para a implantação e 
manutenção de nota fiscal eletrô-
nica, para melhoria do serviço de 
arrecadação de tributos.

Dom Viçoso, 19 de Maio de 
2.017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito municipal

Unidade Administrativa 
Serviço de Administração Finan-
ceira

Contrato nº:2017.05.-002
Data de Assinatura 

19/05/2017
Vi g ê n c i a : 1 9 / 0 5 / 2 0 1 7  A 

31/12/2017
Processo  de  L i c i t ação 

nº:029/2017
Modalidade e nº:Dispensa 

012/2017
Fundamento Legal  

Lei:   8.666/93

Objeto Prestação de serviços 
com a disponibilização de software 
para a implantação e manutenção 
de nota fiscal eletrônica, para me-
lhoria do serviço de arrecadação 
de tributos.

Contratado:Futurize Tecnologia 
em Informática Ltda.

CNPJ 10.516.690-0001-90
Dotação Orçamentária 

2.2.0.04.123.002.2.0007-3
.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor  R$ 2.400,00 ( dois mil 
e quatrocentos reais ).

EXTRATOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO 030 / 2017 - DIS-
PENSA 013 / 2017.

O Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições, RATIFICA o pro-
cesso de Dispensa de Licitação 
Nº 0030/2017, para prestação de 
serviços para orientar e preparar 
laudos inerentes à Segur-ança 
do Trabalho para os Funcionários 
Municipais de Dom Viçoso refe-
rente ao PPRA e LTCAT. 

Dom Viçoso, 19 de Maio de 
2.017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito municipal
Unidade Administrativa:Serviço 

de Administração Financeira
Contrato nº:2017.05.-003
Data de Assinatura:19/05/2017
Vi g ê n c i a : 1 9 / 0 5 / 2 0 1 7  A 

31/12/2017
Processo  de  L i c i t ação 

nº:030/2017
Modalidade e nº:Dispensa 

013/2017
F u n d a m e n t o  L e g a l : L e i  

8.666/93

Objeto Prestação de serviços 
para orientar e preparar laudos 
inerentes à Segurança do Traba-
lho para os Funcionários Munici-
pais de Dom Viçoso referente ao 
PPRA e LTCAT

Contratado:Leão Consultoria 
Higiene   Ocupacional Ltda - ME

CNPJ 11.315.276/0001-85
Dotação Orçamentária:2.2.0

.04.123.002.2.0007-3.3.90.39 
– Outros Serviços de terceiros – 
Pessoa Jurídica

Valor :R$ 5.500,00 ( cinco mil e 
quinhentos reais ).
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São Lourenço e Região

Caxambu sedia a terceira 
exposição de carros

Organizadores do Low Park Brasil esperam atrair até 1000 pessoas

Com apenas 8 meses, Kaique já mobiliza 
moradores de São Lourenço em ação solidária

Festival da Canção Prisional acontecerá em S. Lourenço neste fim de semana

Evento gastronômico de Caxambu visa valorizar 
estabelecimentos da região

A cidade de Caxambu 
será palco para o maior 
encontro de carros que 
acontece no município. 
Pela terceira vez, conse-
cutiva, a cidade sedia o 
Low Park Brasil. O evento 
acontecerá neste domingo 
(28) e reunirá carros baixos, 
modificados e antigos. 

Os carros, de diversas 
marcas e modelos, ficarão 
expostos no Mirante Morro 
Caxambu, conhecido tam-
bém como Morro do Cristo. 
A concentração dos veícu-
los deve começar a partir 
das 10h. O evento deve ser 
encerrado às 18h. 

Nos dois últimos anos, 
o Low Park Brasil ocorreu 
no Parque das Águas. 
De acordo com os orga-
nizadores, devido à falta 
de estrutura adequada 
houve a necessidade de 
mudar o local da atra-
ção. A expectativa é que 
sejam expostos de 200 a 
300 carros neste ano.

Segundo Leonardo da 
Silveira Fernandes, vice-
presidente do Low Park, 
são esperadas para o 
evento até 1000 pessoas. 
“Essa edição está com 
alcance de público muito 
maior que as anteriores. 
Muita gente comentando e 
compartilhando nas redes 
sociais. Será um evento 
para família, para fazer 
amigos”, informa.

A entrada será gratuita 
apenas aos turistas que 
estiverem no local. Já para 
os demais apreciadores, 

Exposição de carros do Low Park Brasil em edições anteriores 

Carros expostos no Parque das Águas em edições passadas

Pais de Kaique são gratos pela iniciativa da amiga Paloma

Neste ano, haverá carros baixos, modificados e antigos

Campanha solidária 
arrecada leite para 

bebê com APLV

Nove presídios do Sul de Minas 
participam do Festipri

Festival Boa Mesa 
acontece no mês de julho

Toda a verba arrecadada durante o evento será revertida em leite para o pequeno Kaique

Foto : Divulgação

Fotos : Divulgação / Low Park Brasil

No próximo dia 02 de 
julho, no Salão da Igreja 
de Nossa Senhora das 
Graças, no bairro Carioca, 
acontecerá um evento em 
benefício de Kaique que 
tem 8 meses e é portador 
da APLV (Alergia a Prote-
ína do Leite de Vaca). O 
evento começa às 12h e 
terá feijoada, show musical 
e show de prêmios. 

O menino Kaique, filho 
de Adrielly Junqueira e Fa-
bio Mendes, sofre de uma 
séria intolerância à lactose 
e o leite apropriado para 
sua alimentação tem um 
alto custo. Cada lata, que 
equivale a alimentação de 
apenas dois dias, custa 
em média R$ 215,00. 

Quando uma pessoa 
com APLV ingere alimentos 
que possuem as proteínas 
do leite o seu sistema de 
defesa as reconhece como 
uma substância estranha e 
libera na corrente sanguí-
nea anticorpos ou células 
inflamatórias, acarretando 

reações gastrintestinais, 
de pele, respiratórias ou 
sistêmicas. No caso de 
Kaique, suas reações de 
defesa do organismo são 
gastrintestinais e a inges-
tão da proteína acaba por 
acarretar sangramentos 
intestinais e consequen-
tes internações. 

A campanha foi ideali-
zada por Paloma Wences-
lau que é técnica contábil 
e amiga da famíl ia há 
alguns anos. “Tive essa 
ideia da campanha para 

conseguir ajudar de algu-
ma forma. A feijoada con-
tou com ajuda do Super-
mercado Carrosel, Daniel 
Apolônio, Banda Ewerton 
e Ricardo, Pe. Roberto e 
muitos outros amigos que 
se solidarizaram com a 
causa”, relata Paloma.

Os ingressos para a 
feijoada já estão sendo 
vendidos. O valor é de 
R$15,00 e podem ser ne-
gociados diretamente com 
a Paloma através do What-
sapp: (35) 98806-9297.

o valor será de R$ 5,00 
para pedestres; o mesmo 
para motociclistas e R$ 
10,00 para motoristas de 
carro.  É importante ressal-
tar, porém, que não será 
permitida a entrada com 
alimentos e bebidas, som 
automotivo e manobras 
perigosas com carros.

Haverá ainda stands de 
três empresas do setor au-
tomotivo vendendo produ-
tos de limpeza e adesivos 
personalizados para car-
ros, camisetas, chaveiros, 
bonés etc. Cada empresa 
fará um sorteio, com um kit 
de seus produtos. Cada in-
gresso ganhará um número 
e, no fim do evento, serão 
sorteados os prêmios. 

O Low Park Brasil con-
tará ainda com cobertura 
de filmagem e fotografia 
profissional, restaurante e 
som com DJ.

Detentos de 9 presídios 
do Sul de Minas vão parti-
cipar do Festival da Canção 
Prisional em São Lourenço. 
O encontro, que reúne mú-
sicos de diferentes unidades 
prisionais da região, aconte-
ce no próximo sábado (27) 
no Auditório da Faculdade 
São Lourenço. O festival terá 
início a partir das 14h. 

As músicas são escri-
tas pelos próprios deten-
tos. As canções premia-
das receberão um troféu. 
Além dos presídios, três 
Associações de Proteção 
e Amparo ao Condenado 
(APAC) também participa-
rão da edição do evento. 

De acordo com o ma-
estro do Coral Vozes da 

Cela, do presídio da cida-
de são-lourenciana, José 
Henrique Martins, o obje-
tivo do evento é valorizar e 
contribuir para a ressocia-
lização do reeducando.

 “A iniciativa contribui 
para a reinserção social 
dos indivíduos privados 
de liberdade, por meio de 
suas habilidades artísti-
cas. Buscamos trabalhar 
a autoestima, o senso de 
responsabilidade desses 
jovens, para que possam 
ser vistos com outros olhos 
perante toda a sociedade”, 
explica o maestro. 

Este ano, o Festival 
da Canção Prisional está 
homenageando o Padre 
Roberto Nogueira, da Pa-

róquia Nossa Senhora das 
Graças, do Bairro Carioca. 
O sacerdote é um “grande 
benfeitor de nossos jovens 
privados de liberdade, atra-
vés da Pastoral Carcerária”, 
salienta o maestro.

“A iniciativa busca contri-
buir dentro do processo de 
ressocialização do indivíduo 
privado de liberdade, dentro 
da unidade prisional, bem 
como sua reintegração social, 
através dos projetos artísticos 
e culturais”, completou José 
Henrique Martins. 

O Coral Raízes do Fu-
turo do Presidio de Var-
ginha e o Coral Vozes da 
Cela do Presídio de São 
Lourenço, também estarão 
participando do evento. O 

Festival da Canção Prisio-
nal é aberto ao público.

As cidades participantes 
são: São Lourenço; Caxam-
bu, Baependi, Itajubá, Pouso 
Alegre, Santa Rita do Sapu-
caí, Oliveira, Piumhi, Alfenas, 
Campo Belo e Perdões. 

História Festipri
O projeto foi iniciado 

em 2012, como Encontro 
de Corais Penitenciários 
do Sul de Minas. Em 2015, 
passou a ser chamado 
como Festival da Canção 
Prisional. Este, segundo 
o maestro José Henrique 
Martins, é “um evento dife-
rente, onde o preso pode 
compor sua música e apre-
sentar no festival”.

Detentos festejam vitória no festival realizado no ano passado em São Lourenço 

Foto : Divulgação

Em busca de valorizar 
os estabelecimentos tu-
rísticos e gastronômicos 
da cidade de Caxambu e 
da região, o Festival Boa 
Mesa é uma iniciativa do 
Sindicato de Hospedagem 
e Alimentação de Caxambu 
e do Caxambu Convention 
and Visitors Bureau.

As casas participantes 
elaboram pratos exclusi-
vos para o festival, for-

mando um circuito regional 
e oferecendo ao público, 
local e visitante, diversas 
opções de lazer.

Além dos festins sema-
nais, realizados durante 
todo o festival, o evento 
possibilita a troca de conhe-
cimento e experiências.  

O projeto busca incenti-
var o aprimoramento e a ex-
celência na preparação e no 
atendimento gastronômico, 

compondo e incrementando 
a estação de férias na cida-
de, com especial foco no 
setor de bares, restaurantes 
e hospedagem.

O Festival já se estabe-
leceu como fomentador do 
turismo e incentivador do 
consumo interno e regional, 
criando novas oportunida-
des de interação, cultura e 
diversão para o público e 
demais envolvidos. 
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Receita

Piadas
Enterrando a sogra

O sujeito encontra o amigo:
- O Zé! Você tá muito triste. O 

que aconteceu?
- Acabei de enterrar a minha 

sogra !
- E por que; você está todo sujo 

de terra?
- A velha não queria de jeito 

nenhum!

Caipira Voando 
pela primeira vez

O caipira emocionadíssimo com 
a primeira viagem de avião que ia 
fazer… sentase

no banco, todo nervoso, e daí 
a pouco faz um comentário com a 
aeromoça:

- Que interessante: as pessoas 
lá embaixo parecem formiguinhas

A aeromoça:
- São formiguinhas mesmo. Nós 

ainda não levantamos vôo…

Aumento
O sujeito vai pedir aumento pro 

chefe:
_ Acho melhor o senhor me 

promover! Tem muitas empresas 
me procurando…

_ É mesmo?  pergunta o 
chefe, irônico  Quais são essas 
empresas?

_ A empresa de eletricidade, 
a empresa de saneamento, a 
empresa de telefone e as maiores 
empresas de cobrança do país!

Cruzadas

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM ASSINANTE
35-3332-1008 / 3331-6899

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Aperitivo de queijo

Ingredientes

2 xícaras (chá) de queijo 
parmesão ralado

2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo

6 colheres (sopa) de óleo de 
milho

1 colher (café) de sal
1/2 colher (café) de pimenta-

do-reino
1 xícara (chá) de água fria
1 gema
1 colher (sopa) de leite

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o 
queijo, a farinha, o óleo, o sal e a 
pimenta. Adicione a água aos pou-
cos, mexendo sempre, até formar 
uma massa suave. Usando um rolo 
de macarrão, abra a massa, corte 
em tiras e torça cada uma delas. 
Em uma tigela, bata a gema e o 
leite. Coloque as tiras torcidas em 
uma assadeira, passe a mistura 
de gema com um pincel culinário e 
leve ao forno médio, preaquecido, 
por 20 minutos ou até dourar leve-
mente. Sirva quente ou frio.

Taxa de inscrição do Enem 
deve ser paga até dia 24

Pesquisadores buscam em fungos da 
Antártica medicamento contra dengue

Candidatos inscritos no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) têm até a próxima quarta-
feira (24) para pagar a taxa de 
inscrição. O valor do boleto é de 
R$ 82 para quem não teve direito 
à isenção. Para gerar o documen-
to é preciso acessar o sitewww.
enem.inep.gov.br/participante.

O número de inscritos no 
Enem 2017 só será divulgado 
no próximo dia 30 de maio. Isso 
porque as instituições bancárias 
pedem um prazo de até três dias 
úteis para confirmar o pagamen-
to de boletos de cobrança.

Como os participantes têm 
até o dia 24 para pagar a Guia 

de Recolhimento da União, 
respeitando o horário de com-
pensação bancária, o Institu-
toNacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) só terá os dados 
consolidados de inscrições con-
firmadas ao final das transações 
bancárias do dia 29.

Até às 15h da última sexta-
feira (19), último dia das ins-
crições, 6.535.884 pessoas já 
haviam se inscrito. Neste ano, 
as provas ocorrem nos dias 5 
e 12 de novembro, dois domin-
gos consecutivos.

Fonte: Portal Brasil, com informa-
ções do Ministério da Educação 

Cientistas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) 
estudam fungos da Antártica em 
busca de substâncias que possam 
servir para elaboração de medica-
mentos contra o vírus da dengue.

O projeto Micologia Antárti-
ca, o MycoAntar, está realizan-
do testes com mais de 5 mil 
extratos de substâncias obtidas 
no continente gelado. Dois de-
les já demostraram potencial 
para dar origem a antivirais 
para humanos, pois foram ca-
pazes de inibir o vírus da den-
gue com baixa toxicidade.

Durante cada Operação An-
tártica, que ocorre anualmente 
entre os meses de outubro e 
março, cientistas viajam ao con-

tinente gelado para realizar a 
coleta de fungos. As amostras, 
reunidas desde a criação do pro-
jeto em 2013, permitiu à UFMG 
constituir a maior coleção de 
fungos da Antártica do mundo. 
São cerca de 8 mil espécies.

Utilizando essas amostras, 
os cientistas crescem os fungos 
em baixa temperatura e cole-
tam extratos das substâncias 
produzidas. Eles são enviados 
para o Centro de Pesquisa Renê 
Rachou, da Fiocruz, sediado em 
Belo Horizonte. Lá são identi-
ficados os que manifestaram 
atividade biológica em contato 
com o vírus da dengue.

“Digamos que, de mil extratos, 
100 foram ativos. Então, vamos 

mapear cada substância desses 
100 extratos para testá-las indi-
vidualmente. Já estamos nessa 
fase do estudo. Dois extratos já 
se mostraram mais promissores e 
agora vamos caracterizar todas as 
suas substâncias”, explicou Luiz 
Rosa, pesquisador da UFMG.

O cientista esclarece que o me-
dicamento que buscam não será 
necessariamente capaz de eliminar 
a dengue. Pode ser, por exemplo, 
um remédio que alivie os sintomas 
de uma fase aguda ou que ajude a 
desenvolver uma vacina.

Os estudos com foco na 
busca por medicamentos contra 
a dengue estão mais avançados, 
mas também está sendo verifica-
da a atividade das substâncias 

coletadas para os vírus da zika 
e da febre chikungunya, entre 
outras doenças.

Programa 
Antártico Brasileiro

O MycoAntar é um dos pro-
jetos que integram o Programa 
Antártico Brasileiro (Proantar), 
voltado para exploração cientí-
fica do continente gelado. Ele 
existe desde 1982 e é desenvol-
vido a partir do apoio operacional 
da Marinha e do financiamento 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunica-
ções (MCTI) e de instituições de 
fomento à pesquisa.

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações da Agência Brasil

Cerca de 6,5 milhões de pessoas se inscreveram no processo; número
 definitivo de candidatos será divulgado no dia 30 de maio

Cientistas da UFMG estão realizando testes em mais de 5 mil substâncias 
obtidas no continente gelado em busca de antivirais para humanos

Minas Gerais destinou 8 mil litros de leite a 
5 mil bebês prematuros ou doentes em 2016

Celebrado no dia 19 de maio, 
o Dia da Doação de Leite Humano 
tem o objetivo de estimular a do-
ação de leite materno, promover 
debates sobre a importância do 
aleitamento materno e da doação 
de leite humano e também divulgar 
os bancos de leite humano existen-
tes nos estados e nos municípios.

Em Minas Gerais, desde 
2013 foi instituída, por meio da 
Lei 20.708, a Semana Estadual 
de Conscientização para Doação 
de Leite Materno, que acontece 
entre os dias 19 e 25 de maio. 
Além disso, no Estado, em 2016, 
43 mil mulheres foram atendidas 
pelo Banco de Leite Humano, 
gerando cerca de 8 mil litros de 
leite destinados a 5 mil bebês 
prematuros ou doentes.

Como gestora do SUS no 
âmbito estadual, a Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) atua de forma contínua 
no incentivo à amamentação e do-
ação, e ainda de modo a possibi-
litar o armazenamento adequado 
do Leite Humano do Estado.

“O Estado conta atualmen-
te com 13 Bancos de Leite 
Humanos (BLH) e 28 Postos 
de coletas de Leite Humano 
(PCLH), todos do SUS. Dentre 
as ações relacionadas a pro-
moção do aleitamento materno, 
a SES-MG, em parceria com a 
Maternidade Odete Valadares, 
atua no processo de habilitação 
dos BLH, aquisição dos equipa-
mentos destinados aos PCLH e 
BLH, capacitação e orientação 
dos profissionais de saúde, 
além de realizar visitas técnicas 
periódicas a estes estabeleci-
mentos”, explica a coordena-
dora de Atenção à Saúde das 
Mulheres e Crianças da SES-
MG, Ana Paula Mendes.

Como doar Leite Humano?
Se a mulher deseja doar Leite 

Materno, é necessário que ela 
procure um dos Bancos ou Pos-

tos de Coleta de Leite Humano do 
estado, ou mesmo uma materni-
dade na região de sua residência, 
para tirar as dúvidas quanto ao 
procedimento e ser orientada 
sobre o processo de doação.

Em Minas Gerais, o Banco de 
Leite Humano da Maternidade 
Odete Valadares é referência no 
estado e a Coordenadora Maria 
Hercília Barbosa explica que toda 
mulher que esteja amamentando 
e que tenha excedente de leite 
é uma possível doadora. “Para 
doar, é preciso que ela tenha 
essa vontade, que seja solidária 
com a causa e que esteja com 
exames negativos para HIV, He-
patite e Sífilis”, ressalta ela.

Além disso, é essencial que 
a mulher não esteja fumando 
nem esteja fazendo uso de bebi-
da alcóolica, não esteja usando 
medicamentos que contraindi-
quem o aleitamento materno 
e não ter feito transfusão de 
sangue no último ano.

O primeiro passo para a mu-
lher que deseja doar é realizar um 
pré-cadastro, que no caso de Belo 
Horizonte é realizado pelo BLH da 
Maternidade Odete Valadares, pelo 
telefone 3298- 6008. Após esse 
pré cadastro a equipe do Banco 
de Leite irá até a residência dessa 

mãe para explicar como deve ser 
feita a coleta de leite. Nas demais 
localidades do estado a mulher 
deve se informar na maternidade 
ou banco/posto de coleta mais 
próximos sobre os procedimentos 
de cadastro e coleta.

Em alguns municípios, os bom-
beiros, por meio do Programa 
Amigo do Peito, buscam os frascos 
com leite para doação na residên-
cia ou comunidade das mães doa-
doras. Se informe com o corpo de 
bombeiros de seu município

“O Banco ou posto de coleta 
de Leite fornece um kit para a 
doadora, que proporciona uma 
higiene correta e segurança 
na hora de doar. O kit contém 
touca, máscaras, vidros este-
rilizados e etiquetas para os 
potes”, detalha Hercília.

Natália Andrade, que reside 
em Belo Horizonte é doadora 
de leite há 4 meses. A vontade 
dela doar surgiu ainda na mater-
nidade do Hospital das Clínicas, 
quando ela teve de parto normal, 
seu filho David e se deparou com 
muitos bebês prematuros. “Me 
informei sobre a doação, e faço 
com muito amor, o leite que é 
doado não faz falta alguma na 
minha amamentação e eu ajudo 
os bebezinhos”, comenta. 

Mitos
Alguns mitos ainda cercam 

a questão da doação, como por 
exemplo se a mulher tirar muito 
leite do peito, o leite dela vai secar. 
É importante salientar que, quanto 
mais leite a doadora tirar da sua 
mama, mais leite ela vai ter.

Outra questão é com rela-
ção a dor. Natália Andrade ga-
rante que não dói nada e “que 
é ensinado pelos profissionais 
da saúde a forma correta para 
coleta, sem machucar os ma-
milos e sem sentir dor”, finaliza 
ela. Clique aqui e veja no Blog 
da Saúde MG um post que ex-
plica os mitos e verdades em 
relação à amamentação.

Potes
Há várias maneiras de aju-

dar na causa de doação de leite 
humano e uma delas é doando 
potes para o Banco de Leite. No 
entanto, é importante observar 
que os potes para armazenar 
o leite somente podem ser de 
vidro, com tampa plástica.

“O pote não pode ser de plás-
tico, porque esse tipo de material 
adere as partículas de gordura 
do leite humano. E é preciso 
preservar todas as propriedades 
desse leite humano, para que 
depois de pasteurizado chegue 
de boa qualidade ao bebê pre-
maturo ou doente”, enfatiza a 
coordenadora do Banco de leite, 
Maria Hercília Barbosa. 

As pessoas que tiverem inte-
resse em doar os potes devem 
entrar em contato com o Banco de 
Leite ou posto de coleta. No caso 
de Belo Horizonte devem ligar para 
a Maternidade Odete Valadares 
através do telefone (31) 3298.6008 
para que o Banco de Leite bus-
que os potes em sua residência, 
quando tiver quantidade razoável. 
Clique aqui e confira no Blog da 
Saúde MG como doar potes para 
os Bancos de Leite Humano.

Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) atua de forma contínua no 
incentivo à amamentação e doação

O Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares é 
referência no estado
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