
Newsletter / Julho 2020

A INMED Partnerships for Children e a
Fundação Amazonas Sustentável - FAS
unem forças para criação do primeiro
Centro de Excelência em Aquaponia!

A INMED Partnerships for Children tem o prazer de apresentar a nova parceria
com a Fundação Amazonas Sustentável - FAS.

A região da Amazônia enfrenta um estado de emergência devido à pandemia do
covid-19. Além do crescimento diário do número de infecções e óbitos, as
comunidades ribeirinhas e indígenas continuam enfrentando os mesmos
problemas de sempre: a falta de saúde básica nas comunidades e a degradação
do meio ambiente, resultante principalmente do desmatamento da floresta e
da pesca excessiva.

Para experimentar e expandir novas tecnologias agrícolas capazes de responder
a tamanho desafio, a FAS e a INMED se uniram na implantação de um Centro
de Excelência em Aquaponia, que terá como objetivos, de um lado a garantia
da segurança alimentar das comunidades ribeirinhas e indígenas locais, de outro,
o impulso ao desenvolvimento sustentável.

A experiência da INMED com aquaponia em regiões em desenvolvimento, a
exemplo dos modelos implantados na Jamaica, África do Sul e até em
comunidades indígenas no Peru, tem mostrado o quanto a iniciativa ajuda

https://opportunitycenter.us
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=5438


territórios vulneráveis a prosperarem sustentavelmente. 

Também no Brasil o sistema de aquaponia está em desenvolvimento em parceria
com o SERTA (confira a evolução da obra abaixo)

Fique atento a nossas redes sociais, que em breve mostraremos como vocêFique atento a nossas redes sociais, que em breve mostraremos como você
poderá fazer parte desse projeto.poderá fazer parte desse projeto.

Visite: fas-amazonas.org e conheça o trabalho desenvolvido pela FAS.

O programa Ação Saudável segueO programa Ação Saudável segue
cumprindo sua principal missão:cumprindo sua principal missão:

Assegurar alimentos saudáveis às crianças e suas famíliasAssegurar alimentos saudáveis às crianças e suas famílias

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e aoÉ dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ...”jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ...”

Art. 227. Constituição Federal

Esse mês a equipe do Programa Ação Saudável esteve presente na escolas
José Vicente e Marechal Castelo Branco, no município pernambucano de
Pombos, distribuindo cestas básicas, kits de higiene e até legumes retirados das
hortas das escolas.. � �
⠀
Aproveitando a ação, os profissionais do Programa deram continuidade ao
exame antropométrico das crianças que acompanham o programa desde 2019,
para verificar como anda o estado nutricional delas durante a pandemia.

Agradecemos as doações e o apoio de todos! Caso ainda não tenha feito a sua
contribuição, clique aqui e ajude a garantir a segurança alimentar das nossas
crianças.

http://fas-amazonas.org
http://inmed.org.br/doe-agora


DOE AGORA

Estamos retomando, e com toda
segurança, a construção do sistema de

aquaponia no SERTA!
As obras no SERTA estão a todo o vapor! Este mês foi possível retomarmos a
construção do sistema de aquaponia.

Em breve teremos o lançamento do programa!

http://inmed.org.br/doe-agora


Uma organização em destaque!

A INMED Partnerships for Children é uma
organização 4 estrelas no Charity Navigator. Este
selo de aprovação significa que você pode confiar
e apoiar nossa organização sabendo que
trabalhamos com transparência para transformar a
vida daqueles que precisam.
CLIQUE AQUI e veja nossa página

DOE AGORA

INMED Partnerships for Children is a Four Star Charity Navigator nonprofit.
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