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Nova Petrópolis, 28 de Junho de 2019 

 

Concurso de Fotografias “Mães Amamentando com apoio da família” da VI 

Semana Mundial da Amamentação de Nova Petrópolis (SMAM 2019) 

 

O Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno (GAAMA), por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social, está organizando o concurso de fotos “Mães 

amamentando com apoio da família” em comemoração à Semana Mundial da 

Amamentação (SMAM), que ocorre, anualmente, de 1º a 7 de agosto em mais de 120 

países, desde 1992. Tem o endosso e o apoio do UNICEF, OMS, FAO e de ministros da 

Saúde em vários países. 

Na 5ª edição do concurso será premiada 1 (uma) foto vencedora, com a seguinte 

premiação: 

 

UM KIT PARA FAZER EM CASA UM PINGENTE DE SEU LEITE MATERNO 

 

A foto mais curtida na página oficial do Facebook da Prefeitura Municipal de Nova 

Petrópolis ganhará o concurso.  

 

Como participar: 

1. Você deve enviar para o e-mail do GAAMA (gaama@novapetropolis.rs.gov.br) uma 

foto sua amamentando seu bebê com a temática do concurso, ou seja, envolvendo 

na foto as pessoas da sua família que apoiam a amamentação. Informe seu 

nome, o da criança e demais integrantes que aparecem na foto, bem como, o nome de 

quem tirou a foto. NÃO SERÃO PERMITIDAS FOTOS REALIZADAS EM ESTÚDIOS OU POR 

PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIA. 

2.  Preencha o Formulário de Inscrição no concurso de fotos “Mães Amamentando 

com apoio da família” com o Termo de Autorização de Produção e Reprodução 

Audiovisual. Este documento deverá ser preenchido e assinado nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) da cidade.  

3. PARA CONCLUIR A INSCRIÇÃO NO CONCURSO AS DUAS ETAPAS DEVERÃO 

SER CUMPRIDAS ATÉ O DIA 19 DE JULHO. 

a) É obrigatório informar o nome completo da pessoa que tirou a foto, ou seja, o 

CRÉDITO DA FOTO. 

 

 

 

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/
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Regras e Regulamento: 

1. Este concurso está aberto a todas as munícipes de Nova Petrópolis/RS que 

estejam amamentando no período do concurso, exceto a fabricantes ou 

distribuidores de substitutos do leite materno, de equipamentos associados, tais como, 

mamadeiras e bicos, alimentos comerciais para mães que amamentam e alimentos 

complementares comercializados, incluindo empregados e sócios dessas empresas. 

2. Cada participante poderá enviar apenas uma foto. A foto deverá estar dentro da 

temática do concurso. 

3. Os materiais entregues não serão devolvidos e devem continuar como propriedade da 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e do GAAMA. Estes reservam a si 

todos os direitos de reprodução, publicação ou exibição do material enviado, 

independente de forma ou meio, seja local, seja internacional, sem aviso anterior ou 

pagamento aos participantes. Serão dados os créditos ao autor da imagem. 

4. Tudo que for enviado deve ser trabalho original dos participantes, estando 

vetadas fotos produzidas em estúdio ou por profissionais de fotografia. O uso 

de trabalho de terceiros está proibido, situação para desqualificação 

automática da foto no concurso. 

7. Com o envio do material, os participantes, por meio deste regulamento, concordam 

em indenizar o GAAMA caso haja processo legal ou assemelhado. 

8. Há permissão para uso mínimo de retoque na foto, isto é, ajuste de brilho da cor e 

suavização da imagem. 

10. Não serão aceitas as seguintes técnicas: imposição superdigital, fotos com/em 

composite, montagem fotográfica, fotos com trucagem, imagem digital e manipulações 

de imagem. 

11. Todo o material deve ser entregue até 19/07/2019 (foto enviada por e-

mail e a ficha de inscrição/autorização da imagem preenchida nas UBSs). 

12. É responsabilidade do participante todos os custos para envio da foto e 

preenchimento do formulário. 

13. A foto vencedora será anunciada no dia 31/07/2019 junto com o Mamaço 

Festivo, na Rua Coberta. Aqueles que não estiverem presentes serão avisados pelo 

seu Agente Comunitário de Saúde. 

14. A decisão dos votantes é final, sendo vetada qualquer forma de recurso. 

15. As fotos ficarão disponíveis ao público para curtidas no Facebook oficial da Prefeitura 

Municipal de Nova Petrópolis” (@novapetropolisrs), no período de 22 a 31 de julho de 

2019, somente no álbum com o título “Foto Mais Curtida: Mamaço 2019”. Este 

período encerrar-se-á às 14h30min, do dia 31/07/2019. A foto vencedora será divulgada 

durante o Mamaço Festivo, que ocorre a partir das 15h, na Rua Coberta.  

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/

