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Aleitamento materno também ajuda 
a combater aumento de desigualdades
Aspecto será ressaltado durante a semana destinada ao tema, que acontece em Bauru desta terça-feira até sexta (5)

Amamentação ainda tem papel fundamental na boa nutrição e na segurança alimentar
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C
om o slogan “Fortale-
cer a Amamentação: 
Educando e Apoian-

do”, neste ano, a Semana 
Mundial de Aleitamento Ma-
terno 2022 (SMAM) vai res-
saltar o quanto a amamenta-
ção pode ajudar no combate 
ao aumento de desigualdade 
e de insegurança alimentar, 
problemas que nos últimos 
anos cresceram com a pan-
demia de Covid-19 e com os 
conflitos geopolíticos. Em 
Bauru, a programação acon-
tece entre esta terça (2) e 
sexta (5), a partir das inicia-
tivas da Secretaria Municipal 
de Saúde de Bauru, do Gru-
po de Apoio ao Aleitamento 
Materno Exclusivo (Gaame) 
e do Senac Bauru.

A Semana faz parte do 
Agosto Dourado, mês de 
conscientização sobre o alei-
tamento materno. Nesses 
dias, serão oferecidas diver-
sas oficinas e capacitações 
gratuitas com o objetivo de 
informar a população sobre 

TEMA

Todo ano é escolhido 
pelos organizadores 

internacionais, desde 1992

A lei nº 13.435, 
de 12 de abril de 

2017, institui o mês de 
agosto como o mês do 
Aleitamento Materno 
e sua representação é o 
laço amarelo, que sim-
boliza a amamentação 
e representa o padrão 
ouro da qualidade do 
leite materno, informa a 
assessoria de imprensa.
O laço dourado trás 
várias representações 
que estão relacionadas 
à saúde da mulher e da 
criança. Cada parte de 
sua composição tem 
um significado, sendo 
um lado representado 
pela criança e o outro 
pela mãe, ambos em 
perfeita harmonia simé-
trica simbolizando que 
o sucesso da amamen-
tação depende de am-
bos. O nó que entrelaça 
os dois lados, represen-
ta a figura paterna, bem 
como a família e toda 
a rede social de apoio, 
reafirmando a impor-
tância dessa relação 
para amamentação.

Agosto 

dourado

Universidade Aberta à Terceira Idade retoma atividades 

A
pós mais de dois anos 
com atividades suspen-
sas devido à pandemia 

da Covid-19, a Universidade 
Aberta à Terceira Idade (Uati) 
será retomada neste segundo 
semestre de 2022. Trata-se 
de um programa de extensão 
do Unisagrado, que há quase 
30 anos possibilita a forma-
ção contínua de pessoas que 
tenham 50 anos ou mais, por 
meio da frequência nas di-
versas atividades, disciplinas, 
cursos e palestras que são 
disponibilizadas.

Os interessados podem 
se inscrever a partir desta 
terça-feira (2) até dia 12 de 

Interessados com 50 
anos ou mais podem 
se inscrever a partir 
desta terça-feira (2)

agosto por meio do link de 
inscrição (https://auth.uni-
sagrado.edu.br/v2/interac-
tion/nSQnyXC8zj0UDQNv-
-Y8IL) ou pessoalmente na 
sala da UATI, de segunda 
à sexta-feira, das 13h30 às 
17h, no Bloco B. Para a ins-
crição presencial, é necessá-
rio apresentar o RG, CPF e 
comprovante de residência. 
Não há taxa de matrícula e a 
mensalidade é de R$ 384,00, 
dividido em quatro parcelas 
de R$ 96,00.

Os encontros ocorrem se-
manalmente. “A Uati é impor-
tante, pois abre espaço para a 
participação ativa da terceira 
idade na instituição de ensino 
superior, possibilitando um 
espaço de aprendizado, inte-
ração, capacitação e desenvol-
vimento humano e espiritual, 
estimula atividades em grupo, 
eventos e ações, contribuindo 

 Matriculados na Uati participam de encontros semanais
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a importância da amamen-
tação. Qualquer pessoa pode 
participar e as inscrições 
devem ser feitas neste link: 
https://eventos.sp.senac.br/
evento/semana-mundia l -
de-ale i tamento-materno-
2022-bauru/

ENGAJAMENTO

Voltado para educadores, 
lideranças comunitárias, alu-
nos, profissionais da área da 
saúde e população em geral, 
o evento tem como objetivo 
engajar a comunidade em 
prol da amamentação, mos-
trando seu papel na boa nu-

trição, segurança alimentar e 
redução das desigualdades.

A Semana Mundial da 
Amamentação vem sendo 
comemorada desde 1992, de 
1 a 7 de agosto, como fruto 
da “Declaração de Innocen-
ti” feita em 1990, em que 
mais de 40 países se compro-
meteram com a promoção e 
apoio à amamentação. Todos 
os anos, os organizadores 
internacionais do evento es-
colhem um tema. A progra-
mação completa pode ser 
acessada pelo site: https://
www2.bauru.sp.gov.br/ma-
teria.aspx?n=41167

ENCONTRO

No dia 17 de agosto será 
realizado o “6.º Encontro da 
Estratégia Amamenta e Ali-
menta Brasil”. em Bauru. O 
evento é voltado aos profis-
sionais de saúde e tem como 
objetivo promover a troca de 
experiências, discussões e re-
flexões entre os profissionais 
que atuam nas Unidades Bá-
sicas de Saúde e Unidades de 
Saúde da Família.

As inscrições deverão ser 
feitas pelo link https://eventos.
sp.senac.br/evento/vi-encon-
tro-da-estrategia-amamenta-e-
-alimenta-brasil-em-bauru/

para a melhoria da qualidade 
de vida, através da inserção e 
atualização cultural e social. 
Além de oferecer conheci-
mentos e novas aprendiza-
gens”, afirma o coordenador 
de extensão da Unisagrado, 
José Augusto Magalhães.

AULA INAUGURAL

A Aula Inaugural será no 
dia 17 de agosto, às 14h, no 
anfiteatro E-001. Será um 
momento de acolhida e boas-
vindas para todos os estudan-
tes da Uati, principalmente 
após a suspensão das aulas 

devido à pandemia da Co-
vid-19. “É com muita alegria 
que após um período difícil 
de pandemia, retomamos as 
atividades da Uati. Aguarda-
mos ansiosos os estudantes 
com uma programação reple-
ta de atividades e esperamos 
ter um semestre de muitas 
alegrias. A Uati é uma marca 
de nossa instituição e a reto-
mada das aulas traz também 
esperança após o período 
pandêmico”, pontua o coor-
denador de extensão.

Neste semestre, o eixo 
central será ‘Lição dos Gran-
des Mestres’, toda quarta-fei-
ra, das 14h às 16h. Dúvidas 
e informações pelo e-mail 
terceiraidade@unisagrado.
edu.br ou telefone (14) 2107-
7027 e 2107-7315, das 13h 
às 17h. O Unisagrado fica na 
Rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil.


