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Duas alunas do Projeto de
Dança Buterfly
conquistaram três
prêmios no 3º Encontro
Coreográfico de
Guarulhos, realizado no
último domingo (25), no
Teatro Ponte Alta.
Victoria Lima apresentou
a coreografia de
sapateado “Palhacinha”, e
Thalita Lopes a
coreografia “Livre para
Voar”O evento foi
organizado pelo
professor Alexandre
Montalvan, e considerado
grande sucesso. O
encontro contou com a
participação de
importantes escolas e
grupos de dança de todo
o Estado de São Paulo.Os
resultados foram
excelentes para o Projeto
Buterfly, representando
Pindamonhangaba e o
Vale do Paraíba. Além dos
dois prêmios, Thalita foi
indicada para participar do
teste para bolsa de
estudos da 2ª Semana da
Pulsarte, uma das
melhores escolas de
dança do Estado de São
Paulo. A diretora do
Projeto Buterfly, Ana
Paula de Oliveira, afirma

que é com muita alegria
que vê,  novamente, as
meninas brilharem na
segunda competição da
qual participam. “A
primeira foi no último dia
11, em Americana.
Externo meus
agradecimentos a todas as
mães e pais que confiam
em meu trabalho; às
alunas, pela dedicação e
esforço; ao prefeito João
Ribeiro, por meio da
diretora de Cultura, Nilza
Mayer, que nos dá total
apoio; ao presidente da
SAB do Vila Rica,
Ronaldo Pipas, e a todos
que colaboram conosco
de uma forma ou de
outra”.Ana Paula
desenvolve aulas de balé
clássico e sapateado no
Centro Educacional
Marcos Alves Reis, no
bairro Vila Rica, às
segundas e quartas-feiras,
períodos da manhã e
tarde, para crianças de
dois anos e meio a 12
anos. Também é
professora de balé e jazz
pelo Projeto “Eu Faço
Arte”, da Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
coordenado pela Cootepi,
no bairro Cidade Nova.

Bailarinas de
Pinda ganham

prêmios em
Guarulhos
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A Câmara Municipal de
Taubaté aprovou por
unanimidade dois
requerimentos números
1504/2011 e 1505/2011
de autoria do vereador
Chico Saad (PMDB), um
solicitando um mutirão
de limpeza e notificação
de proprietários de
terrenos abandonados no
bairro Campos Elíseos e
o outro solicitando a
instalação de redutor de
velocidade na Rua José
de Paula Lico no bairro
CECAP II.Segundo Saad
em ambos os casos os
moradores dos bairros o
procuraram solicitando
sua interferência junto ao
Poder Executivo. “No
bairro Campos Elíseos há
várias ruas onde o mato
está crescendo junto às
sarjetas, as árvores
precisam ser podadas
trabalhos, há partes do

asfalto que necessitam de
reparo. No caso da
CECAP II os moradores
me disseram que a
instalação do redutor de
velocidade deve ser feita
na altura do nº 296,
visando a segurança das
pessoas que entram e
saem do Pronto
Atendimento 24 horas e
também dos alunos da
Escola Municipal
Prefeito Guido José
Gomes Miné”, disse
Saad.Chico Saad acredita
que o prefeito Roberto
Peixoto atenderá as
solicitações, uma vez que
a Prefeitura está
realizando mutirões de
limpeza nos bairros que
necessitem desse
tipo de ação, como
também instalando
redutor de
velocidade onde há a
necessidade.

Chico Saad
solicita

melhorias aos
bairros Campos

Elíseos e
CECAP II

A Prefeitura de Taubaté
realiza no próximo
sábado, 3 de outubro,
mais uma Operação Cata
Treco. A operação
acontece no bairro
Campos Elíseos. O
objetivo é contar com o
apoio da população para
reforçar o combate ao
mosquito transmissor da
dengue no município.A
operação será realizada
entre 7h e 12h, período
durante o qual veículos
da Prefeitura recolherão
da frente das residências
todo material
descartável que possa
acumular água e, assim,
se constituir em um
possível criadouro do
mosquito transmissor da
dengue – como vasos
sanitários, latas, garrafas
e pneus velhos.Os
moradores deverão,
com antecedência,

deixar esse material
defronte a suas
residências, para que
possam ser recolhidos
pelos funcionários
municipais.A Prefeitura
lembra que na Operação
Cata Treco não são
recolhidos entulhos de
construção e lixo.O
cronograma dos demais
bairros que serão
atendidos pela Operação
Cata Treco durante este
mês de outubro já foi
definido pelas
secretarias de Serviços
Públicos e de
Saúde.Depois do
Campos Elíseos, a
operação também será
realizada, no dia 8, no
Jardim Santa Catarina,
no dia 15, no Jardim Ana
Rosa, no dia 22, na
Fabrilar (Quiririm) e no
dia 29, no Jardim
Humaitá.

Prefeitura de
Taubaté define
Operação Cata
Treco para o

mês de outubro

Em comemoração ao Dia
Nacional de Doação de Leite
Humano (1º de outubro), o
Ministério da Saúde anuncia
a ampliação da rede de
bancos de leite materno a
partir da criação de mais 21
unidades e, ainda, a aquisição
de 56 novos equipamentos
de pasteurização. Essas
estruturas são direcionadas a
localidades prioritárias do
Norte e Nordeste, com o
objetivo de atender a
crescente demanda nestas
regiões e manter os padrões
de qualidade na captação e
oferta do leite doado. O
reforço na rede será
anunciado, nesta tarde, pela
secretária-adjunta de
Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, Cleusa
Bernardo, durante o III
Encontro Nacional de
Referências Estaduais de
Bancos de Leite Humano,
que vai até amanhã (30), na
sede da Fundação Oswaldo
Cruz (Fioruz), em Brasília.A
Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano é reconhecida
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como a maior
e mais complexa do mundo.
Atualmente são 203 bancos
de leite e 106 postos de
coleta implementados no
país. E, continuamente, o
governo federal investe na
ampliação e modernização
da capacidade dos bancos
de leite e também na
qualificação dos profissionais
que atuam nesta área. Por
ano, são recolhidos cerca de
150 mil litros de leite humano,
que passam pelo processo de
pasteurização e adquirem
qualidade certificada para
serem distribuídos a mais de
135 mil recém-nascidos;
principalmente, àqueles que
estão hospitalizados.Outra
novidade é que, a partir do
ano que vem, a doação de
leite humano ganhará uma
data comemorativa
internacional: 19 de maio. O
Brasil propôs a criação deste
dia e dá início a uma
mobilização mundial a favor
da valorização da doação de

leite materno. A data foi
definida em homenagem à
assinatura da 1º Carta de
Brasília. Este documento
concentra os esforços
internacionais para o
enfrentamento da mortalidade
infantil e aponta as estratégias
relacionadas aos bancos de
leite humano para o
cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento do
Milênio até 2015, conforme
estabelecido pela
Organização das Nações
U n i d a s
(ONU).CAMPANHA –
Com o slogan “Para você é
leite. Para a criança é vida”,
o Ministério da Saúde
também lança, nesta quinta-
feira (29), a Campanha
Nacional de Doação de Leite
Humano 2011, que tem
como madrinha a
apresentadora Luciana
Gimenez. A campanha tem o
objetivo de mobilizar e
conscientizar a população
sobre a importância da
doação como também
aumentar o volume anual de
leite humano coletado.Por
ano, cerca de 115 mil mães
participam deste gesto de
solidariedade e amor, que
beneficia mais de um milhão
de mulheres, gestantes e
nutrizes que recorrem aos
Bancos de Leite Humano em
busca de apoio assistencial
para amamentar diretamente
seus filhos. Ações
incentivadoras ao consumo
de leite materno pelas
crianças menores de dois
anos contribuem para reduzir
a desnutrição e a mortalidade
infantil, que, além de ser um
dos Objetivos do Milênio, é
uma das principais metas da
Rede Cegonha. A estratégia
– lançada pela presidenta
Dilma Rousseff em março
deste ano, sob a
coordenação do Ministério
da Saúde – constitui-se em
medidas direcionadas à
melhoria da atenção à saúde
da mulher e do bebê (até o
segundo ano de vida da
criança).QUALIFICAÇÃO –
Os 28 Centros de Referência

Estaduais que integram a
Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano utilizarão, a
partir deste ano, uma
ferramenta de gestão
chamada BLH-WEB, que
permite a certificação da
qualidade dos bancos de leite.
Este dispositivo traz, como
diferencial, a possibilidade de
monitoramento e avaliação
das unidades bem como
permite assessoria técnica
remota em tempo real.  A
ideia é que a utilização da
BLH-WEB passe a ser
utilizada por todos os 203
bancos de leite do país. A
apresentação desta
ferramenta consta da
programação do III Encontro
Nacional de Referências
Estaduais de Bancos de Leite
Humano.SOLIDARIEDADE –
O leite materno para os
r e c é m - n a s c i d o s
(principalmente, os
hospitalizados) é muito mais
que um simples alimento, pois
aumenta as chances de
recuperação do bebê se a
alimentação exclusiva com
ele for possibilitada durante
o período em que a criança
está impossibilitada de ser
amamentada pela mãe. Isto
geralmente ocorre nos casos
em que o bebê está internado
em UTI neonatal.Para ser
uma doadora, a mulher
precisa, além de  apresentar
excesso de leite, ser
saudável, não usar
medicamentos que impeçam
a doação e se dispor a
ordenhar o leite e a doar o
excedente. Para realizar a
doação, a lactante deve
entrar em contato com o
banco de leite de sua cidade
para receber o frasco
esterilizado, no qual
depositará o leite. Depois
disso, deverá manter o frasco
no congelador ou freezer e
aguardar que uma equipe vá
à casa dela para o
recolhimento do leite doado.
Em algumas cidades, os
bancos de leite humano
realizam parcerias com outros
órgãos para a coleta do leite
doado.

Brasil amplia rede de
bancos de leite materno


