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Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei
9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado naRuaQuatá
nº 733 - Vl. Olímpia emSão Paulo-SP. RuaLocalização do imóvel: Imbé – RS Bairro Praia do Imbé.

Uruguaiana, 2044, (Lt 03- Qd 326). Condomínio Cardenaz. Ap.02. Área Priv. 84,56m². Obs: Na matrícula
consta como Ap.02, mas em loco consta um sobrado geminado em condomínio. Numeração predial
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por
conta do comprador. Matr. 122682 do RI de Tramandaí/RS. Ocupado. (AF). : 05/06/2018, às 15h.1º Leilão
Lance mínimo: : 12/06/2018, às 15h. Lance mínimo: (caso nãoR$ 190.405,13 e 2º Leilão R$ 110.634,14
seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da
participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no
caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465
de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11)
3845-5599 -RonaldoMilan - LeiloeiroOficial JUCESPnº 266

1º LEILÃO: 05/06/2018, ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 12/06/2018, ÀS 15H.(caso não seja arrematado no 1º leilão)
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Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei
9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado naRuaQuatá
nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Porto Alegre – RS Bairro São

Geraldo.Avenida Polônia, 255. Cond. Rossi Fiateci Residencial.Ap. 605, ( 6º pav) ,Torre Soho, c/ espaço-
estacionamento descoberto, nº 25, no térreo do cond. Área Priv. 64,26M² e 10,58m² ( espaço descoberto ).
Matr. 187563 e 187943 do 1º RI Local. Ocupado. (AF). : 05/06/2018, às 15h.1º Leilão Lance mínimo: R$
501.252,58 2º Leilão Lancemínimo: R$ 282.222,00e : 12/06/2018, às 15h. (caso não seja arrematado no
1º leilão). : à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: OCondição de pagamento
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao
evento. OFiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei
13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos
imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais
informações - tel.: (11) 3845-5599 -RonaldoMilan - LeiloeiroOficial JUCESPnº 266.

1º LEILÃO: 05/06/2018, ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 12/06/2018, ÀS 15H. (caso não seja arrematado no 1º leilão)

O
Dia Mundial de Doação
de Leite Humano foi co-
memorado com alegria
e confraternização no

Hospital Materno Infantil Presi-
dente Vargas em Porto Alegre.
O evento reuniu mães doadoras,
seus filhos e também aquelas
que tiveram seus filhos interna-
dos e foram beneficiadas com a
solidariedade. A nutricionista do
Banco de Leite Humano do lo-
cal, Angelita Laipelt Matias, dis-
se que a dificuldade em encon-
trar doadoras não é exclusiva
do Presidente Vargas. “Todos os
bancos têm esse mesmo cená-
rio. Por não ter leite suficiente,
muitas vezes precisamos fazer a
escolha de Sofia e priorizamos
os da UTI Neo”, afirmou.

“Trinta litros de leite não vão
durar três dias. Claro, vamos
pasteurizando terças e quintas-
feiras, porque sempre vão che-
gando as doações externas”, ex-
plicou. Hoje a unidade gostaria
de ter 100 a 120 litros de leite
humano ao mês, porém atual-
mente há de seis a oito mães fi-
xas que fazem a doação. Essa
quantidade seria suficiente para
suprir as necessidades dos be-

bês prematuros internados na
neonatologia.

Participante do evento, a mãe
do Murilo Pozzebon Luzia, seis
meses, Viviane Pozzebon da Cos-
ta, 38 anos, foi por um longo pe-
ríodo doadora. Ela contou que
foi por acaso que entrou em con-
tato com o Presidente Vargas pa-
ra beneficiar os pequenos. “Eu ti-
nha excesso de leite, então en-
trei em contato pelo telefone e re-
cebi todas as orientações. Nunca
fez falta para o Murilo, por isso,
eu digo para as mães, façam is-
so, doem, porque fará muito bem
para o seu coração”, enalteceu.

A nutricionista lembrou que
mulheres clinicamente saudá-
veis e residentes em Porto Ale-
gre podem ser doadoras de leite

humano. Basta entrar em conta-
to com o Banco de Leite do Hos-
pital Materno Infantil Presidente
Vargas, que fica na avenida In-
dependência, 661, esquina com
rua Garibaldi, por meio do telefo-
ne (51) 3289-3334.

Serão confirmados os crité-
rios de doação, como exames de
saúde e informações do pré-na-
tal, e repassadas orientações ini-
ciais. Após o preenchimento de
cadastro, a equipe começa a bus-
car o leite direto na residência
da doadora que mora em Porto
Alegre, momento em que a mãe
poderá esclarecer dúvidas. O lei-
te recebido passará por uma
análise de qualidade, segurança
e pasteurização e só depois será
liberado ao consumo dos bebês.

SOLIDARIEDADE

MAURO SCHAEFER

Com a finalidade de valorizar
a atuação dos profissionais, foi
realizado ontem, em Porto Ale-
gre, um seminário científico de
enfermagem: ciência do cuidado.
A iniciativa integrou a programa-
ção da Semana da Enfermagem
2018, promovida pelo Conselho
Regional de Enfermagem do RS
(Coren-RS), que tem como te-
mática “Cuidar é Direito”. Ainda
dentro da programação, neste
sábado ocorrerá o II Encontro
Estadual de Auxiliares e Técni-
cos (as) de Enfermagem e, no do-
mingo, haverá uma mobilização
no Parque da Redenção, entre
as 10h e as 13h, com o intuito de
promover atividades com o públi-
co em geral, como apresentação
de espetáculo de dança e músi-
ca e oficinas educativas.

Segundo o presidente do Co-
ren-RS, Daniel de Souza, a cate-
goria tem uma grande represen-
tatividade na mão de obra no
atendimento da área da saúde,

especialmente no que se refere
ao SUS. No Estado, existem 125
mil profissionais de enferma-
gem, sendo 25 mil enfermeiros e
100 mil entre técnicos e auxilia-
res. Para o presidente, é funda-
mental a ampliação no número
de formados em nível de gradua-
ção. Porém, há cerca de 40% de
vagas não preenchidas. Nesta
mesma linha, ele fez críticas à
possibilidade de formações pelo
modelo EAD (Educação a Distân-
cia). “Acreditamos que não seja
o melhor modelo”, explicou.

O presidente do Sindicato dos
Enfermeiros do RS (Sergs), Este-
vão Finger, defendeu a união da
categoria para defender a classe
e evitar o sucateamento das po-
líticas públicas na saúde. Já a
conselheira do Cofen (Conselho
Federal de Enfermagem), Maria
Luisa Almeida, destacou a rele-
vância dos profissionais e a im-
portância de debater melhores
condições de trabalho.

Doaçãodeleitehumano
é festejadanomundo

Viviane Pozzebon da Costa, mãe de Murilo, foi doadora por um bom tempo

Siga as instruções da capa e
confira algumas imagens do
evento no hospital

Evento faz parte da Semana da Enfermagem, promovida pelo CorenRS

O Ministério da Saúde lançou
ontem, em São Paulo, a campanha
nacional Doe Leite Materno, Ajude
quem Espera por Você. O objetivo
é incentivar mães que amamen-
tam a serem doadoras, ajudando a
ampliar o volume de leite humano
coletado e distribuído a recém-nas-
cidos prematuros e de baixo peso.
Com o leite materno, o bebê fica
protegido de infecções e diarreias,
além de se desenvolver melhor, di-
minuindo o tempo de internação.

A iniciativa celebra o Dia Mun-
dial de Doação de Leite Humano,
comemorado neste sábado. “Esta-
remos com a campanha na mídia
até o mês que vem, mas essa é
uma campanha para durar o ano
inteiro e até mais. As crianças nas-
cem, as mães amamentam e é mui-
to provável que, no início, haja
uma sobra de leite. Estamos traba-
lhando com essa visão, a de com-
partilhar e salvar vidas. Temos cer-
ca de 330 mil crianças que nascem
prematuramente no Brasil, por
ano, e com necessidade de leite e
a mãe, às vezes, ainda não tem lei-
te para amamentar”, disse o minis-
tro da Saúde, Gilberto Occhi.
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