
HORA DO MAMAÇO 

2015 
“ TRABALHAR E AMAMENTAR, SÓ BASTA APOIAR! ” 

  

Dia 01 de Agosto  
Em todo Brasil 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 1) Realização de PEQUENAS PASSEATAS em locais estratégicos com faixas e cartazes, pedindo o Aumento da 
Licença Maternidade e frases que expressem a importância dessa mudança no Brasil; 2) As mães poderão enviar fotos dos seus trabalhos nos mais 
diversos momentos: ordenhando, amamentando o bebê antes de sair, na volta do trabalho, na hora do almoço, ou em salas de amamentação (se 
houver); 3) Cada cidade enviará UMA foto da passeata em preto e branco que será a OFICIAL; 4) O cadastro da cidade pode ser com uma foto 
dos(as) representantes RESPONSÁVEIS pela Hora do Mamaço em sua cidade (Favor colocar a foto no grupo na página OFICIAL do movimento 
no FACEBOOK) com nomes, horário e local do evento; 5) Se a passeata ocorrer em ruas ou avenidas, solicitar PREVIAMENTE o apoio e 
autorização da Companhia de Engenharia de Tráfego de sua cidade e a Polícia Militar; 6) Sobre APOIO, PATROCÍNIO e PARCERIAS: O evento 
tem a finalidade de Conscientizar e Sensibilizar a sociedade para os benefícios da prática natural do Aleitamento Materno EXCLUSIVO. Todos os 
produtos que impeçam/atrapalhem esta prática não são aceitos como patrocínio (pomadas, chupetas, mamadeiras, bicos de silicone, capas de 
amamentação, protetores de seio (pano, algodão, silicone) e FÓRMULAS artificiais). Apoio de empresas que desejam promover estes produtos, 
estão VETADOS. Apenas empresas AMIGAS DA AMAMENTAÇÃO. Apoio de serviços como Consultoria em Aleitamento, apenas por 
profissionais qualificados e certificados pelo IBLCE ou enfermeiras do BANCO DE LEITE. Parcerias políticas com objetivo de campanha NÃO 
serão aceitas. Não são aceitas parcerias que induzam as mães a comprarem pacotes de serviços diversos, a não ser por livre consentimento e aviso 
PRÉVIO. O evento é SOLIDÁRIO e não gera nenhum lucro para a organização. Cada cidade tem AUTONOMIA quanto à sua realização e todo 
o APOIO deve vir em forma de DOAÇÃO; 7) HASTAGS: #horadomamaco #amamentaretrabalharehsoapoiar #licencamaternidadedigna 
#eventonacionalams.Todas as orientações serão afixadas no Blog e na página Oficial do Movimento no 
Facebook:  https://www.facebook.com/ahoradomamaco. 

 

“Evento oficial idealizado pela Comunidade “Apoio Materno Solidário” no 

Facebook, com a ideia de organizar um evento anualmente, onde todas 

as mães, de todas as cidades e estados brasileiros, se reunam – no 

mesmo dia e no mesmo horário – em um ponto turístico de suas 

cidades, para amamentarem seus bebês simultaneamente. O objetivo 

é trazer à sociedade a reflexão e a discussão da importância do ato de 

amamentar e seus inúmeros benefícios para mãe bebê”. 

Este ano, o tema da WABA para a SMAM (Semana Mundial de 

Aleitamento Materno) é “Mulher Trabalhadora que amamenta: vamos 

tornar possível!” 

 

Acesse o Manifesto do Dr. José Martins Filho, Professor Emérito de 

Pediatria da UNICAMP, Pediatra e grande defensor de uma LICENÇA 

MATERNA PATERNIDADE dignas:  

 

https://horadomamaco.wordpress.com/2015/04/09/um-ano-de-

licenca-maternidade-para-o-brasil/ 
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