
Nº SLOGAN SLOGAN PORTUGUÊS
1 Doando leite por um mundo melhor.

2 Doação de leite, um caminho para a paz.

3 Trilhando a paz através da doação de leite.

4 A paz floresce no peito de quem doa.

5 A cada gota de leite que se doa, o peito se enche de paz

6 Superar as distâncias entre aquelas que doam e echem o peito de paz! 

7 Uma doadora puxa a outra.

8 O melhor salva-vidas do mundo.

10 O leite materno é vida em cada cantinho do mundo

11 De gota em gota de vida, alimentamos um mundo melhor!

12 Doação de leite humano e renove a esperança na humanidade inteira

13 Um potinho de amor e paz.

14 Sou doadora: embaixadora mundial da saúde e do amor mundial 

15 A doação de Leite Humano gera amor, alegria e saúde para o bebê e para o mundo doente.

16 Leite é vida

17 Doação de leite humano: Quanto mais ofertamos, mais nosso tesouro se enche, o amor em forma de entrega. 

18 Doe leite e ajude a salvar a humanidade

19 Doação de Leite Humano: mais que alimentar vidas, um gesto de amor.

20 Criando raizes e vidas para o futuro. 

21 Ato de amor ao próximo doar o leite humano!

22 Amar é amamentar, doe seu amor. 

23 Doe vida

25 Na luta pela paz, cada gota de solidariedade vale ouro

26 Ser feliz é uma criança bem amamentada, vamos doar!

27 Doar leite humano é promover: PAZ, AMOR, SAÚDE, VIDA! 

28 Aleitamento materno um amor com a humanidade 

29 Paz e LH para todos

30 Doação de leite humano: Seu ato de bondade mudando uma sociedade.

31 Alimente a Paz. Doe leite humano.

32 Doe leite: uma gota pode conectar a todos 

33 Solidariedade não tem fronteiras, doe leite humano e regue o mundo com amor.

34 Doe leite humano. Esta atitude não pode ser interrompida

35 Doação de Leite Humano: uma esperança que aquece o coração do mundo 

36 Doar leite humano: promove vida e une nações

37 Enraizando vidas para o futuro 

38 Doe leite humano, salve vidas. Por um mundo em PAZ 

39 DOAÇÃO DE LEITE  A FORÇA QUE PODE NOS UNIR 

40 DOAÇÃO DE LEITE MATERNO O GOTA A GOTA DA SOLIDARIEDADE

41 Doação de Leite Humano: Um gesto de amor compreendido em qualquer língua.

42 Árvore genealógica e o pombo símbolo da paz 

43 O seu leite é o manancial que brota a vida

44 Leite Materno, Doar é Amar

45 Globalização com a doação de leite humano, seja solidário

46 Fortalecer o mundo só depende do seu leite. Ele acalma, traz paz e fortalece os vínculos de solidariedade. Doar ainda faz 
bem para quem doa pra quem recebe e para o mundo.

47 Doar leite humano é ter empatia. Salve vidas, seja ouro.

48 Na globalização pela paz mundial. Solidarize seu leite materno e salve vidas!

49 Doar leite materno é compartilhar afeto e segurança.

50 A grandeza da mulher como fonte de alimento. A grande humana como doadora de leite humano.

51 Doe Leite Materno, ampare a harmonia e dignifique a diversidade global

52 Doe Leite Materno, ampare a harmonia e dignifique a diversidade.

53 DOAR LEITE, EXEMPLO DE AMOR AO PRÓXIMO.

54 Doar leite humano é: nutrir, proteger, respeitar as diferenças. 



55 Doar leite humano é doar vida

56 Doe seu leite, doe amor e vida 

57 Alimentar o seu bebê com leite materno não é apenas parte do dever, mas também da felicidade, da solidariedade e da 
paz do seu mundo.

58 Compartilhando seu leite, você salva vidas. Amor para além do lar.

59 Doe o melhor de ti para alguém que precisa. Unamos forças para a vida vencer!! Solidariedade e paz no mundo!!!

60 Doar em solidariedade e paz

61 Doe leite, crie esperança e solidariedade

62 SOLIDARIEDADE E DOAÇÃO, PAZ PARA UM MUNDO MELHOR

63 DOAÇÃO DE LEITE ... PARTILHA DE PAZ E A HUMANIDADE 

64 Unidos pela proteção da humanidade

65 Eduque, promova e torne normal a doação de leite humano globalmente

66 Doação de leite humano: produto seu para salvar vidas 

67 Cada gota faz diferença, alimente a vida

68 Leite materno é universal, leite materno é necessário 

69 Solidadriedade e Paz, na sua Doação a Esperança se refaz.

70 GOTAS DE AMOR PARA UM MUNDO MELHOR

71 Gente PEQUENA, precisando de gente GRANDE!

72 O mundo globalizado é interligado. Sua doação é movimento!

73 Doação de Leite Humano: O mundo globalizado é interligado. Mas, sua doação é movimento.

74 Incentive a doação de leite e de esperança!

75 Doar leite é ser primavera de um novo jardim. Juntos para florescer um mundo melhor.

76 Leite materno, solidariedade que vem do peito. 

77 A sua doação representa solidariedade em tempos de pandemia,  guerra e paz!

78 Leite humano, conectando o mundo através da bondade

79 Um ato de amor sem fronteiras

81 Doação de leite materno: ato solidário que protege a vida e promove a paz!

82 Doe leite humano: um ato de solidariedade em tempos de desafios pela paz!

83 Doação de Leite Humano: O Mundo precisa de Solidariedade, Sua doação traz paz, cuidado e equidade.

84 Sua solidariedade em doar leite materno, proporciona a paz e alimenta vidas!

85 Doação de leite materno: Gesto solidário que fortalece a  paz mundial!

86 Menos guerra e mais doação. Paz no mundo e leite materno em abundância.

87 "Doar leite humano é um ato de vida e humanidade"

88 Doação de leite Humano

89 Seja doadora de vida, seja doadora de leite. Qualquer quantidade faz a diferença, seja solidário, salve vidas, doe amor.

90 Doar Leite humano é uma ação de solidariedade e promoção da Paz para além das Fronteiras 

91 Deixe seu legado de solidariedade em tempos difíceis: Doe leite humano, salve vidas!

93 Em tempos difíceis, faça a diferença, seja solidária e salve vidas: Doe leite humano!

95 Praticar a solidariedade é uma forma de trazer a paz para o mundo! Doe leite materno!

96 Doar leite: ato solidário que une o mundo  

98 Doação de leite humano- gotas douradas para uma geração de ouro

99 Doação de Leite Humano: Quem doa amor, recebe Vida !

101 Doe gotas de amor a quem precisa!

102 Mais qualidade para vida

103 Ensinar é semear desde a infância o amor ao próximo. Criança aprende imitando, doe leite, doe amor. Mãe doadora doa 
amor e ensina seu filho o amor e com isto semeia paz.

105 A díade leite humano permite a nutriz distribuir amor e semeia a paz entre nós-humanos

106 Doação de Leite Humano: GOTAS EXTRAS PARA QUEM DOA, GOTAS PRECIOSAS PARA QUEM RECEBE 

107 De mãe para mãe - Seja doadora de Leite Materno, seja doadora da Gotinha de Amor 

108 "Doação de leite materno: com cada gota podemos salvar uma vida"

110 DOAÇÃO DE LEITE HUMANO: UM ATO DE AMOR QUE NÃO CONHECE FRONTEIRAS.

111 A doação de leite materno, é uma das linguagens mais belas do amor.

112 De pouquinho em pouquinho a gente enche um potinho

113 Seja você também uma mamãe de leite, alimente um bebê prematuro. 



114 Humanamente solidária: suas gotinhas acalentam mundos. 

115 Doe leite humano: solidariedade e amor a favor da vida! 

116 Para encurtar a distância entre a solidariedade e a paz, doe leite humano.

117 Doação de leite humano: o caminho para a solidariedade e a paz.

118 Doação de leite humano: amor e esperança no contexto atual

119 A gota da solidariedade alimenta a paz e o futuro da humanidade.

121 Doe leite materno! O amor solidário que revoluciona o mundo! 

122 Leite Humano salva vidas, salva o mundo. Gotas de saúde e de paz. Doe.

123 Quem doa, alimenta a esperança na vida!

124 Doando amor e empatia para os pequenos// amor líquido para o futuro 

125 Doação de leite Humano, a primeira forma de amor, carinho e afeto 

126 Doe leite e compartilhe sorrisos de amor

127 Doar leite alimenta o corpo e a esperança para um mundo melhor.

128 Leite materno quem divide, multiplica

129 "Na jornada da vida, a doação une, iguala e fortalece".

130 A vida no fruto do ventre, a caridade na gota do leite. Ou "O fruto no ventre gerado, a caridade no leite doado.

131 O amor no ventre gerado, a vida e a Caridade no leite doado.

133 Doe o teu leite - parte do teu ser para dar a vida a outro ser.

134 Doação de leite materno: solidariedade e paz mundial a favor da vida.

135 Globalização diminui distâncias, doação de leite humano aumenta a esperança de que a solidariedade gere a paz, que se 
vê no semblante de cada criança.

136 Doação de Leite humano: Uma escolha que salva vidas

137 Transborde solidariedade e alimente a paz: doe leite materno

138 Doe leite materno, um gesto de amor pela vida e paz mundial

139 Compartilhe as tuas raizes.

140 Compartilhar leite humano, une países

141 Doando leite materno, teces histórias de vida

142 Transborde solidariedade alimentando a paz: doe leite materno

143 Doar é solidarizar! Leite Humano é solidariedade, amor, segurança e vida.

145 Doe leite, alimente a paz com sua solidariedade! 

146  Doação de leite humano: solidariedade globalizada a favor da paz mundial!

147  Doação de leite humano: gesto solidário a favor da paz!

148 Doação de leite humano: ato globalizado, de mulheres solidárias que apoiam a paz!

149 Partilhar a vida (leite materno) é construir a paz ... 

150 Doar é entregar o eu para sermos o nós, construindo laços e levantar o Homem.

151 Sem lei nem T, sempre leite.

152 Doação de leite humano: fortalecendo a vida, construindo pontes, valorizando a paz!! leite para a construção de pontes de 
amor e paz

153 O leite que seu bebê não consegue tomar, alimenta e salva vida de outros que não tem de quem receber. 

154 Vai! Amamenta e brilha !

156 Doe leite: não dói e pode até ser feito de olhos fechados.

158 Alimente a vida 

159 Doar leite humano é um exemplo de solidariedade, que traz saúde e paz para o mundo!

160 Doe leite materno, doe vida, solidariedade e paz ao mundo.

161 O leite humano não tem raça,  não tem nacionalidade, não tem cor. Só um gesto de amor!

162 Leite materno: Para a doadora é opção... Para o receptor, talvez a única salvação

163 Doe leite materno, doe vida, salve vidas

164 Sou, porque somos. A doação de leite materno é a conecção do mundo por redes da fraternidade.

165 Doar leite é um ato de resistência num mundo onde ainda existe guerra. 

166 Doar leite é ultrapassar fronteiras e promover vida!

167 O seu alimento é o sorriso de alguém

168 Doação de Leite Humano: dividir o seu leite, somar solidariedade e multiplicar a paz.

169 Atos heroicos que em tempos de crises, salvam vidas: a solidariedade, a paz e suas gotas de leite.

170 Se doas leite, doas vida



171 Doar leite materno é mais que humano, é ser um anjo aqui na terra Doe leite, doe amor…

172 Globalizando a doaçao do leite

173 Irmandade e harmonia no mundo, necessárias para salvar vidas assim como a sua doação.

174 Doando leite humano enchemos de paz e de esperança a geração do amanhã. 

176 Doação de leite humano: um ato de solidariedade e amor à vida.

177 Doar leite é um ato de solidariedade e amor que salva muitas Amamentações.

178 Presenteie Vida Quando Divides Leite Humano. 

179 Um mundo solidário na doação do leite humano

180 Doe leite materno: é mais do que um alimento, é fonte de vida e amor! 

181 Doar é um ato de amor. Doe leite materno e transforme vidas! 

182 "SEJA UMA FONTE QUE JORRE AMOR: DOE LEITE MATERNO".

183 Doar leite humano é um gesto de solidariedade que resgata vidas, em um mundo globalizado

185 Doar é solidarizar com o mundo!

186 Mulher forte, mulher solidária: doe, e ajude vencer essa batalha!

188 Compartilhe força e vida! Doe leite materno!

189 Doar leite materno: distribuir amor, disseminar a paz!

190 Construindo redes de amor através da doação

191 Sê solidário doe leite materno, doe a esperança que a todos alcança

192 Gesto de amor e solidariedade, que traz paz no mundo globalizado.

193 A solidariedade é o combustivel para mudar o mundo, e o leite materno para salvar vidas!

194 Que a paz permaneça, e o amor se instale; doe leite materno

195 Solidariedade é o amor em movimento: doe leite materno!

196 Transforme o mundo compartilhando a paz: doe leite

197 Doação de Leite Humano, um símbolo de Paz e Amor.

200 A DOAÇÃO DE LEITE NOS TRAZ ESPERANÇA, PARA OS PEQUENOS QUE LUTAM COM MUITA FÉ E ESPERANÇA 

201 A solidariedade precisa continuar, em prol da vida você pode doar.

202 A solidariedade precisa continuar, com um frasco de leite humano você pode ajudar.

203 Doar leite humano é um ato de solidariedade e um caminho para a paz.

204 Em um mundo globalizado, ajudar o próximo é um gesto de gratidão. Faça a sua doação!

205 Em um mundo globalizado, a sua doação é um ato de amor compartilhado.

206 Leite materno: alimento que dá vida.

209 Doar leite é um ato de amor, ser solidário com o pouco que tem,  é estar em paz em tempos globalizado para um futuro 
melhor.

210 Doe Leite Humano,  semeie a solidariedade e ajude a germinar a paz no mundo.

211 Doar leite é doar vida, mostre a força do seu leite salvando vidas, faça a sua doação.

212 DOAR LEITE MATERNO: UMA ESPERANÇA DE PAZ, SOLIDARIEDADE E AMOR AO PRÓXIMO.

213 Acolhimento: A diferença na doação de leite humano. 

214 O mundo clama por amor e união. Uma gota escorrendo do seu peito é a Vida pedindo pra salvar um coração!

215 Doação de Leite Humano: "Doar esperança a quem a perdeu: um gesto que muda o mundo"

216 COMPARTILHE ESPERANÇA, PRESENTEIE VIDA. DOE LEITE MATERNO

217 A doação de leite materno é a certeza da paz, tranquilidade e um mundo melhor para os bebés

218 Doando leite materno doas saúde para bebês desprotegidos

219 Ensinar a doar leite humano, é ensinar a valorizar a vida

220 Doando uma gotinha de leitinho, ofertamos paz a um pequeno coração 

221 Um exemplo de solidariedade e paz no mundo é sua doação de leite humano, "doa paz, doa vida, doa amor".

222 Gotas de amor, para um mundo melhor! 

223 Aleitamento Materno: uma gota em direção à paz

224 O Momento é de Ser Solidário e Colaborar para a Vida: Doe Leite Humano.

225 Doação de Leite Humano: de gota em gota, mudamos o mundo.

226 Doe Leite, Seja Solidário e Tenha Paz no Peito.

227 Doação de Leite Humano: ser solidário para doar, também é uma forma de amar!

228 Doação de Leite Humano: coração aberto para doar, é o primeiro passo para nos reconectar!

229 Quanta esperança cabe em um frasco? Doe leite materno



230 Doação de leite materno - levando esperança em pequenos frascos

231 Doe leite materno! Um ato de amor sem fronteiras na promoção da vida e da paz.

232 Doe leite Humano, Seja Solidário e Colabore para um Mundo Melhor.

233 "Doação de leite humano: Sua ação salva vidas, transforma o mundo e nos aproxima."

234 Ao invés de guerra, promova a paz: doe leite humano e salve vidas!

235 Seja Solidário o mundo agradeçe 

236 doe muitas gotinhas de solidariedade 

237 Diante de um mundo capitalista a sua doação pode ser a única saída pra salvar a vida de quem precisa. Doe leite, doe 
amor, doe esperança.

238 DOAÇÃO DE LEITE HUMANO: Superar as diferenças para alimentar muitas vidas.

239 Doação de Leite Humano: Gesto altruísta que promove cidadania no mundo globalizado. 

240 Doação de leite humano: celebremos a paz e a vida no mundo inteiro.

241 SÊ SOLIDÁRIO DOE LEITE HUMANO ALIMENTA ESPERANÇA DE MUITOS BEBÊS

242 Doação de Leite Humano: Amparo e Harmonia na Sociedade Unida

243 Leite, Vida e Amor é doar uma segunda oportunidade.

244 Paz e solidariedade para o mundo, paz e solidariedade para os mais pequenos.

245 O interesse individual divide, sua doação fortalece a união.

246 Paz e solidariedade para o mundo em um pote pequeno 

247 Se de um tempo, Pensa, Doa leite 

248 Um grande gesto, carregado de grandes valores

249 Pequenas crianças, nutridas com grandes valores

250 Pequenas gotas de leite, uma doação carregada de grandes valores

251 Doando leite gera prosperidade para um futuro com solidariedade

252 Doar leite é gerar esperança e solidariedade em um mundo com desigualdade

253 Doar leite humano, irmã, derruba barreiras e constrói pontes!


