
Semana Mundial do Aleitamento Materno 2019 (#SMAM2019) 
Placas de Mensagem 

 
Como usar: 
 
Use as placas #SMAM2019 para compartilhar suas opiniões/mensagens com o mundo! 
 

PASSO 1:  Selecione uma placa apropriada com base em seu papel: tomador(a) de decisão, defensor(a), 
pai, mãe, família ou geral 

PASSO 2:  Compartilhe nas redes sociais com as suas mensagens num post 

OU:  Abra o arquivo usando seu leitor de PDF, insira uma caixa de texto, digite sua mensagem e 
compartilhe-a nas mídias sociais 

OU:  Imprima, escreva sua mensagem, tire uma foto segurando sua placa e compartilhe-a nas 
redes sociais 

PASSO 3:  Nos marque (#SMAM2019) para que possamos compartilhar sua mensagem de apoio com o 
resto do mundo. 

 
Vamos trabalhar juntos para empoderar mães e pais e  

favorecer a amamentação, agora e para o futuro! 
 

*Se você tiver dúvidas sobre o Kit de Mídia Social # WBW2019, envie um email para wbw@waba.org.my 

 
Hashtags: 

#SMAM2019 ou #WBW2019 

#EmpowerParentsEnableBreastfeeding 

#WABA 

#worldbreastfeedingweek2019 

#ODS ou #SDG 

#amamentação ou #breastfeeding 

 

Contas nas redes sociais: 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS:  
A WABA declara todos os direitos, segundo a Convenção de Berna, sobre os logos e materiais da Semana Mundial do Aleitamento Materno, e especificamente sobre os materiais da campanha de 2019 

(WBW2019). Isso remete ao uso adequado, com atribuição apropriada de autoria à WABA. Os logos e materiais podem ser usados, com o consentimento prévio da WABA, para celebrar a SMAM e outras 

atividades relacionadas à proteção, promoção e apoio à amamentação.  

 

Os materiais não devem ser usados de qualquer forma que prejudique direta ou indiretamente a reputação da WABA, seja por conteúdo,  contexto ou associação. A permissão deve sempre ser procurada antes 

que os materiais sejam usados em qualquer atividade comercial (escreva para wbw@waba.org.my). As imagens não devem ser usados em nenhuma atividade patrocinada por empresas que fabricam ou 

distribuem substitutos do leite materno, equipamentos relacionados, como mamadeiras e bicos, e alimentos complementares.  

 

mailto:wbw@waba.org.my

