
 

Bem-vindo a Semana Mundial da Amamentação WABA 2014! 

A Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA) tem o prazer de anunciar que o slogan 
para SMAM WABA 2014 é: Amamentação: Uma Vitória - 
para toda Vida! 

O tema ressalta a importância de aumentar e manter o 
apoio, a promoção e a proteção a amamentação – além da 
contagem regressiva para os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Em 1990, oito objetivos globais, os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), foram estabelecidos 
por governos e pelas Nações Unidas para combater a 
pobreza e promover o desenvolvimento saudável e 
sustentável de uma forma abrangente até 2015. 

Neste ano o tema da Semana Mundial da Amamentação 
(SMAM) WABA vem responder à atual contagem 
regressiva para alcançar os “Objetivos do Milênio”, 
afirmando a importância de aumentar e manter o apoio, a 

promoção e a proteção a amamentação na agenda pós-2015, envolvendo o maior número de grupos e 
pessoas de diversas idades possíveis.  O ano de 2014 é também da Copa do Mundo de Futebol! A 
amamentação proporciona uma boa saúde e nutrição, sendo ambas importantes para o esporte. Então 
vamos todos marcar um gol ou mais – o gol da amamentação - para a vida e para o esporte! Onde 
quer que você esteja o progresso pode ser feito E sustentado. Para que isso aconteça você precisa 
estar preparado, estabelecer metas e objetivos, unir forças e AGIR! 

Apoio, promoção e proteção a amamentação: É um Gol Vital que Salva-Vidas! 

O que você pode fazer! 

1) Confira em 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) WABA  de 2014, com 
a sua família, amigos, colegas, em seus locais de trabalho, com as autoridades locais, etc. 

3)Comemore a Semana Mundial da Amamentação deste ano através da organização local de um 
evento, ou participe de um evento da SMAM 2014, perto de você. Se você organizar um evento, por 
favor, nos avise sobre a programação, que será conhecida em nosso Mapa de Programações de 
Eventos no site da SMAM WABA 2014. Veja o Formulário de Programação de Eventos no site da 
SMAM WABA 2014.(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 certificado especialmente criado 
pela WABA para a SMAM 2014 em reconhecimento ao seus esforços e dedicação à organização, 
comemoração e promoção da SMAM. 

Para mais informações: Jennifer Mourin, Coordenadora Internacional SMAM WABA. 

E-mail: wbw@waba.org.my 

Obrigado! Este ano a WABA celebra o 22º ano de Semana Mundial da Amamentação!   Gostaríamos 

de agradecer a todos aqueles que vêm fazendo parte do número crescente de pessoas em todo o 

mundo. Todavia organizações de pessoas, grupos, ONGs, governos e agências da ONU vem reunindo 

a cada ano para destacar as questões críticas levantadas durante SMAM. Todos os anos milhões de 

pessoas são mobilizadas a agir para apoiar, promover e proteger a amamentação - então vamos 

manter o ritmo! 

Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA),  
PO Box1200, 10850, Penang, Malásia. Tel: 60-4-6584816 Fax: 60-4-6572655  

E-mail: wbw@waba.org.my Site: www.waba.org.my 

 Tradução – Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde da Mulher e Gênero / NUPESMeG – UFMG por Stefani Gomes Da Silva - 

Revisão e adaptação por Regina Da Silva e Laise C. Caetano, maio 2014. 
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