
SPONSORSHIP:  WABA does not accept sponsorship of any kind from companies producing breastmilk substitutes, related equipment and/or complementary foods that displace breastfeeding
WABA encourages all participants of World Breastfeeding Week to respect and follow this ethical stance
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A SMAM 2017 comemora o trabalho em conjunto para o bem comum, que produz 
resultados sustentáveis, maiores que a soma de nossos esforços individuais.  
 
Aprendemos com a SMAM 2016 que a promoção, proteção e apoio à amamentação são 
fundamentais para o desenvolvimento sustentável.   

Agrupamos os 17 ODS em quatro Áreas Temáticas, que se relacionam entre si e com a 
amamentação. Esses quatro grupos nos ajudam a definir o nosso trabalho no contexto 
dos ODS. A partir deste ano, esses grupos também nos ajudarão a identificar outros
 grupos para trabalhar. 
 
A SMAM 2017 irá proporcionar uma plataforma para colaboração a longo prazo. 
 Para mais informações, ideias e ferramentas para ação, por favor, visite o 
website worldbreastfeedingweek.org para planejar e medir os sucessos 
para os próximos anos. 
 
Várias mãos fazem o trabalho ficar mais leve e cada um de nós tem 
uma parte a desempenhar! Mãos à obra!!!  
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Compreenda a 
importância de trabalhar 
em conjunto nas quatro 

Áreas Temáticas dos ODS

INFORMAR
Reconheça o seu papel e 
a diferença que você faz 
na sua área de trabalho

ANCORAR 
FIRME

Inclua outras pessoas 
para estabelecer 

diferentes áreas de 
interesse comum

ESTIMULAR
Trabalhe em conjunto 
para alcançar os ODS 

até 2030

ENVOLVER

Objetivos da WABA|Semana Mundial da Amamentação Brasil 2017

Patrocínio: A WABA não aceita patrocínio nem financiamento de nenhuma indústria fabricante de substitutos de leite materno e equipamentos relacionados a alimentos infantis complementares. A 
WABA recomenda aos participantes da Semana Mundial da Amamentação a respeitarem e seguirem esta mesma conduta ética.   
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AMAMENTAR. 
NINGUÉM PODE 
FAZER POR VOCÊ. 
TODOS PODEM 
FAZER

   UNT@S COM VOCÊ.

A Aliança Mundial Para a Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma rede mundial de pessoas e organizações dedicadas à proteção , promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo com fundamentos na Declaração de 
Innocenti, Os Dez Passos Para Nutrir o Futuro e na Estratégia Global Para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância.  Os Principais parceiros da WABA são a Academia de Medicina de Amamentação (ABM), Rede 
Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN), Associação Internacional de Consultores em Lactação (ILCA), La leche League Internacional (LLLI) e a Wellstart Internacional (WI). A WABA tem estatuto de consultor junto ao 
UNICEF e é uma ONG com Estatuto Especial de Consultor junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).
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#JuntosPelaAmamentação


