
 

  

 

 

 

 

 

Edital rBLH-001/2022 de 09 de março de 2022 

A Rede Global de Bancos de Leite Humano torna público o presente Edital com normas e 

procedimentos relativos ao processo de escolha do slogan para mobilização social pela doação 

de leite humano - 2022  

(https://rblh.fiocruz.br/escolha-do-slogan-2022-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-19-de-maio-

eleccion-del-slogan-2022-0#overlay-context=pagina-inicial-rede-blh) 

1. DA REALIZAÇÃO 

1.1. Em uma ação coordenada, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano - Fiocruz, a Rede 

Ibero-americana de Bancos de Leite Humano, a Rede de Bancos de Leite Humano da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o Centro Colaborador da OPAS/OMS para 

o Fortalecimento dos Bancos de Leite Humano, incumbidos de coordenar as questões 

comemorativas ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano – 19 de maio no ano de 2022, 

tornam público o processo de escolha do slogan a ser utilizado nas iniciativas de 

mobilização social em favor da doação de leite humano, no âmbito de atuação da Rede 

Global de Bancos de Leite Humano (rBLH). 

1.2. Para dar consecução ao processo aludido no item 1.1. do presente edital, a Secretaria 

Executiva da Rede Global de Bancos de Leite Humano elaborou a Resolução                                   

Nº 0122-140322, que estabelece normas e procedimentos para a condução dos trabalhos 

de mobilização social em favor da doação de leite humano 2022. 

1.3. O slogan deverá ser alusivo ao tema central para mobilização social em 2022 – “DOAÇÃO 

DE LEITE HUMANO: SOLIDARIEDADE E PAZ NO MUNDO GLOBALIZADO”. 

       § 1º - A redação do slogan deverá ser clara, objetiva e permitir fácil memorização.  

       § 2º - O slogan escolhido nos termos do presente edital, será de apropriação ampla, geral e    

irrestrita para utilização sem fins comerciais, em diferentes formas de promoção do Dia 

Mundial de Doação de Leite Humano em 2022.  

       § 3º - O slogan deverá observar de forma estrita o disposto no Código Internacional de 

Comercialização de Sucedâneos de Leite Materno, bem como o estabelecido no Brasil 

pela Lei Nº 11.265 de 03 de janeiro de 2006 - Regulamenta a comercialização de alimentos 

para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura 

correlatos. 

 

 



 

2. DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E JULGAMENTO 

2.1. O processo seletivo, da inscrição à divulgação do resultado, será conduzido de acordo com 

as fases apresentadas no fluxograma na figura abaixo: 

 

 

2.2. A inscrição de slogans é aberta a toda e qualquer pessoa física – profissionais de todas as 

áreas, estudantes, mães, doadoras, familiares, cidadãos e cidadãs sensíveis à causa. 

2.2.1. É vetada a participação de integrantes da “Comissão Organizadora da Mobilização 

Social em Favor da Doação de Leite Humano em 2022”, na qualidade de autores 

de slogan. 

2.2.2. A inscrição estará aberta no período das 12:00h (Horário de Brasília) do dia 14/03 

até as 12:00h (Horário de Brasília) do dia 25/03. 

2.2.3. Os autores dos slogans serão devidamente identificados, no ato da inscrição, 

segundo os termos definidos no presente edital.  

2.2.4. A inscrição é gratuita e dar-se-á por meio do preenchimento do formulário 

específico para esse fim que será disponibilizado a partir do dia 14/03/2022 às 

12:00h (Horário de Brasília) no portal rBLH (https://rblh.fiocruz.br). 

2.2.5. Ao termino do ato de inscrição, o candidato receberá a mensagem instantânea – 

“Sua resposta foi registrada” – confirmando a sua inscrição.  

2.3. A partir da inscrição, cada slogan receberá um número de registro que será utilizado ao 

longo de todo processo de seleção e julgamento, com o propósito de não permitir que as 

autorias sejam identificadas, garantindo, assim, uma avaliação cega. 

 2.4. O sistema de gestão do processo de escolha de slogan é programado para emitir, 

automaticamente, o relatório com duas colunas nas quais constam, respectivamente, o 

número de registro do slogan inscrito e o slogan propriamente dito.  

https://rblh.fiocruz.br/


 

2.5. Os slogans inscritos serão inicialmente submetidos ao processo de seleção, para avaliar a 

observância do disposto no item 1.3. 

2.5.1. Os slogans considerados como não conformes serão devolvidos aos autores, 

acompanhados de uma justificativa pelo indeferimento dos mesmos. 

2.5.2. Os slogans considerados conformes seguirão às etapas subsequentes no processo de 

seleção. 

2.6. Todos os slogans aceitos nesse processo serão traduzidos dos idiomas de origem para os 

demais idiomas do edital. 

2.6.1. A aplicabilidade do slogan é um dos critérios observados no processo de julgamento 

pela Comissão Avaliadora. Cabe aqui enfatizar que o slogan deverá ser utilizado de 

forma universal e a sua aplicabilidade deverá considerar também o seu significado, 

que deverá ser único nos três idiomas – português, espanhol e inglês. 

2.7. Uma vez traduzidos, os slogans serão reunidos em um único quadro, nos três idiomas, com 

os seus respectivos números de registro. 

2.8. O quadro contendo todos os slogans, referido no item 2.7., será publicado a partir das 

12:00h no dia 04/04, dando início ao processo de votação. 

2.9. O processo de votação terá início às 12:00h (horário de Brasília) do dia 04/04 e terminará 

às 12:00h (horário de Brasília) do dia 08/04. 

2.9.1. Todos poderão votar - profissionais, mães, doadoras, estudantes, familiares, 

cidadãos e cidadãs sensíveis à nossa causa. 

2.9.2. O voto é único e só poderá ser exercido por pessoa física, devidamente 

identificada no formulário eletrônico de votação, que estará disponível em: 

https://rblh.fiocruz.br 

2.9.3. No momento do voto, o(a) votante terá acesso a todos os slogans participantes 

do processo, dos quais deverá eleger apenas um. 

3. O resultado será divulgado de forma ampla no dia 08/04/2022 às 18:00h (horário de Brasília) 

e o(a) autor(a) do slogan escolhido será convidado(a) a fazer uma apresentação do mesmo no 

evento da Rede Global de Bancos de Leite Humano, em comemoração pelo Dia Mundial de 

Doação de Leite Humano, que será realizado no dia 19 de maio. 

https://rblh.fiocruz.br/

