
SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO 2008 (SMAM)  

Exponha suas fotos suas amamentando seu bebê no Folheto de Ação deste 
ano! A WABA está organizando um concurso mundial de fotos sobre 
aleitamento materno para a SMAM 2008. Dez fotos vencedoras serão 
escolhidas e os proprietários das fotos mostradas no Folheto de Ação 
receberão 100 dólares por foto publicada.  

O que nós procuramos?   

Precisamos de histórias que exemplifiquem o apoio à amamentação. 
Procuramos qualquer fotografia que NARRE UMA HISTÓRIA de apoio. Pode 
ser uma pessoa, um evento, um local! Pode ser você a pessoa que apoiou ou 
quem recebeu apoio.  
Ilustre o tipo de apoio oferecido ou recebido com uma fotografia. Ao tirar as 
fotos, pense global e localmente. Nós estamos incentivando o envio de fotos 
que reflitam etnias diferentes e incluam crianças amamentadas, desde recém-
nascidos até crianças com 2 anos de idade ou mais. O apoio pode se oferecido 
em diferentes ambientes; o apoio que você ofereceu pode ter ocorrido numa 
casa, num museu, no mercado público ou no campo.   

O tema desse concurso de fotos baseia-se no tema de SMAM 200 - Apoio às 
Mães: Em Busca do Ouro.    

Para sua referência, procure mostrar situações como:  

* incentivo e ajuda consistente. 
* ajuda e apoio via computador e internet. 
* apoio por meio de telefone, TV, revista, jornal.    
* um grupo de mães ou uma pessoa com quem foram partilhadas 
preocupações e alegrias.   
* estímulo de um profissional da saúde ou outro para o início do aleitamento 
materno ou para sua manutenção.  
* um membro da família que realizou as tarefas domésticas. 
* um colaborador que ajudou na criação de uma sala de aleitamento materno 
numa fábrica.   

Mais informações e download do formulário do concurso em: 
http://www.worldbreastfeedingweek.org

    

Grata, Julianna Lim Abdullah,  
International WBW Coordinator  
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Website: www.waba.org.my  A WABA - The World Alliance for Breastfeeding 
Action (Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno) é uma rede 
mundial de pessoas e organizações preocupadas com a proteção, promoção e 
apoio à amamentação em todo o mundo, com base na Declaração de 
Innocenti, nos Dez Passos para Construir o Futuro e na Estratégia Global para 
a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da OMS/UNICEF. 
Seus principais parceiros são International Baby Food Action Network (IBFAN), 
La Leche League International (LLLI), International Lactation Consultant 
Association (ILCA), Wellstart International and Academy of Breastfeeding 
Medicine (ABM). A WABA atua como consultor do UNICEF e é uma ONG em  
posição de Consultor Especial do Economic and Social Council of the United 
Nations (ECOSOC).    
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