
 

Junte-se a nós para 
comemorar a 
Semana Mundial Da Amamentação 
2015! 
 
A Aliança Mundial para Ação em Aleitamento 
Materno (WABA) tem o prazer de anunciar que o 
tema para a SMAM 2015 é:  AMAMENTAÇÃO E 
TRABALHO: PARA DAR CERTO O 
COMPROMISSO É DE TODOS!  
 

Este ano marca o 25ºaniversário da Declaração de Innocenti 1990, que tem sido uma 

referência fundamental para a melhoria das práticas do aleitamento materno em todo o 

mundo. Quatro metas foram adotadas, sendo que a quarta meta “promulgar uma 

legislação criativa de proteção ao direito de amamentar da mulher trabalhadora e 

estabelecer meios para sua aplicação” ainda precisa de muito mais atenção após mais 

de 20 anos. 

O tema da SMAM 2015 sobre mulheres trabalhadoras que amamentam revive a 
campanha da SMAM de1993 sobre a iniciativa de um Local de Trabalho Amigo das Mães 
Trabalhadoras. Muitos foram os avanços em 22 anos de ação global para apoiarem as 
mulheres a conciliarem a amamentação e o trabalho, particularmente com a aprovação da 
Convenção revisando a OIT 183 sobre a Proteção a Maternidade com direitos a 
maternidade mais fortes, e mais ações de paises para melhorar as legislações e práticas 
nacionais. No entanto, depois de mais de vinte anos, o monitoramento global do 
progresso da alimentação de lactentes e crianças de primeira infância mostra que esta 
quarta meta da Declaração de Innocenti (1991) é ainda a mais difícil de alcançar! Através 
da SMAM  2015 a WABA  e seus parceiros nos níveis global, regional e nacional visam 
empoderar e apoiar TODAS as mulheres que trabalham em ambos os setores formal e 
informal, para consiliar adequadamente o trabalho com os cuidados a criança, em 
especial a amamentação.   

 
O que você pode fazer! 

 

1) Visite o nosso site: http://www.worldbreastfeedingweek.org/  - uma central para obter 
informações sobre o tema e materiais que você pode abrir por meio do download e usar.  

2) Compartilhe informações sobre a Semana Mundial da Amamentação (SMAM) 
2015 com a sua família, amigos, colegas, em seus locais de trabalho, com as autoridades 
locais, seus governantes, etc.   

3) Comemore a Semana Mundial da Amamentação deste ano organizando um 
evento local, ou participe de um evento da SMAM 2015, perto de você. Se você organizar 
um evento, por favor, nos informe  sobre o COMPROMISSO do seu evento, que será 
incluído em nosso Mapa de Programações de Eventos no site da WABA SMAM 2015. 
Veja o Formulário de Programação de Eventos no site da WABA SMAM 2015 

(HTTP://www.worldbreastfeedingweek.org/). 

4) Depois de ter organizado o seu evento, não se esqueça de nos enviar um relatório (o 
roteiro para fazer o relatório estará disponível) e, em troca, nós lhe enviaremos um 
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certificado especialmente criado pela WABA para a SMAM 2015 em reconhecimento ao 
seus esforços e dedicação à organização, comemoração e promoção da SMAM.  

 
Para maiores informações entre em contato com: Jennifer Mourin, Coordenadora 
Global WABA para a SMAM – Email: wbw@waba.org.my , no Brasil com Regina Da 
Silva, Colaboradora WABA no Brasil  – EMail: smambrasil@gmail.com 
 
Vamos trabalhar juntos para que AMAMENTAR E TRABALHO – SEJA 
POSSÍVEL!  
 
Com os nossos agradecimentos!  
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