CONCURSO AMAMENTAR: AMOR E SAÚDE PARA SEMPRE!
A Organização Pan-Americana da saúde, Organização Mundial de Saúde (OPAS /OMS) convida você,
mãe, familiares e profissionais de saúde a participar no Concurso de “Amamentar: amor e saúde
para sempre!”, que irá reconhecer as melhores histórias, relatos, fotos e vídeos sobre amamentação
de crianças no Brasil.

INTRODUÇÃO
O leite materno é o único alimento completo para o ser humano até o sexto mês de vida e seu
consumo deve ser complementado com outros alimentos até, pelo ao menos, o 2o ano de vida. A
prática do aleitamento materno, além de garantir o melhor alimento para o bebe, aumenta o vínculo
entre mãe e filho e apresenta uma série de vantagens tanto para a saúde do bebe como para a da
mãe. O Brasil apresenta taxas de aleitamento materno abaixo do preconizado pela Organização
Mundial da Saúde e é de extrema importância valorizar e apoiar esta prática, além de divulgar os
casos de sucesso no aleitamento tanto com histórias de mães e familiares como nos serviços de
saúde.

TEMA
O tema do concurso é "Amamentar: amor e saúde para sempre!".

OBJETIVO
Comemorar o Dia Mundial do Aleitamento Materno, destacar os benefícios, sua importância para
saúde das crianças, contribuir com o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio sobre Redução da
Mortalidade Infantil e incitar que esse dia possa ser incluído nas estratégicas políticas, programas e
projetos de saúde pública.

QUEM PODE PARTICIPAR
O concurso é gratuito e está aberto para as mães, familiares e profissionais de saúde que residem no
Brasil. Participante menor de 18 anos deve enviar autorização de consentimento datado e assinado
pelos pais e esse deve ser anexado ao formulário de inscrição. Funcionários da OPAS/OMS não estão
autorizados a participar.

PERIODO DE INSCRIÇÃO
Do dia 01 a 31 de agosto de 2014. As inscrições devem ser feitas pelo formulário específico até às
23:59 do dia 31 de agosto de 2014.
No ato da inscrição será necessário:
 Nome completo;
 E-mail;
 Telefone de contato com DDD;
 Sexo;

CONCURSO AMAMENTAR: AMOR E SAÚDE PARA SEMPRE!










Identidade (RG);
Data de nascimento;
Idade;
Participante menor de 18 anos deve enviar a autorização de consentimento datado e
assinado pelos pais e esse deve ser anexado;
Nacionalidade;
Se Brasil, informar o Estado e Munícipio que reside;
Escrever sua História ou relato;
Inserir foto – com identificação de título, ano, local e nome do fotógrafo;
Inserir vídeo - com identificação de título, ano, local e nome de quem gravou.

PREMIAÇÃO
As histórias, relatos, fotos e vídeos serão julgados pelo Comitê de Seleção da OPAS/OMS de acordo
com os critérios de inclusão e no dia 05/09 será divulgado o resultado final no portal da OPAS/OMS
com a apresentação dos ganhadores. O prêmio principal será o Kit “O Matias!” composto por uma
camiseta para o bebê , um caderno e uma sacola para a mamãe com o nosso personagem – O
Matias! para os 3 primeiros lugares. E a história, relato, foto ou vídeo será amplamente
disponibilizado em campanhas na nossa rede social, publicadas no portal da OPAS/OMS e na nova
campanha e material técnico de 2015.
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NÚMERO DE HISTÓRIAS, RELATOS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS POR
PARTICIPANTE




Cada participante pode enviar apenas uma (1) história, relato de no máximo em uma (1)
página/lauda.
Cada participante pode enviar até três (3) fotografias no formato JPEG, no máximo de 1GB
colorida ou preto em branco.
Cada participante poderá enviar apenas um (1) vídeo. E cada vídeo deve durar no máximo
dois (2) minutos.

CRITÉRIO DE INCLUSÃO








Inscrição no prazo com documentação completa enviada e assinada pelo formulário
especifica.
Participantes menores de 18 anos com autorização de consentimento datado e assinado
pelos pais.
As histórias, relatos, fotografias e os vídeos devem retratar o "Aleitamento materno" no
Brasil.
As fotografias devem ser submetidas em formato JPEG e ter tamanho no máximo de 1GB.
Histórias, relatos devem ser escritos em português, de forma, clara, objetiva, criativa e
original.
Histórias, relatos, fotos e vídeos que tenham não tenham sido premiados anteriormente.
Fotos e vídeos de participantes que tenham declarado “sim” na autorização de uso de
imagem no formulário de inscrição.

DIREITO AUTORAL, PRIVACIDADE E OUTRAS CONDIÇÕES DE USO DAS
HISTÓRIAS, RELATOS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS





É necessário que a pessoa ou as pessoas identificadas nas fotografias e nos vídeos autorizem
o uso de imagem através do formulário de autorização de uso de imagem no formulário de
inscrição.
A apresentação de histórias, relatos, fotografias e os vídeos implicam: a) aceitar que eles
podem ser reproduzidos, publicados ou exibidos pela OPAS/OMS; b) autorizar o seu uso
permanente, sem restrições, nos meios de comunicação de massa, materiais educacionais,
redes sociais, informes e futuras publicações mencionando a fonte
A OPAS/OMS não publicará e nem compartilhá-la informações pessoais sobre os
participantes.
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JULGAMENTO
O julgamento da(s) melhor(es) histórias, relatos, fotos e vídeos será feito no dia 01/09 com o
fechamento das inscrições por Comitê de Seleção da OPAS/OMS. Os critérios de julgamento serão o
cumprimento dos critérios de inclusão. Os casos não previstos no regulamento serão analisados
pela Unidade Técnica de Gestão do Conhecimento, Comunicação, Bioética e Pesquisa da OPAS/OMS.
A participação no concurso implica na aceitação total do regulamento.

