Outubro 2020

Foi dada a largada do INMED Aquaponics® no Brasil
Em outubro foi realizada a entrega oficial do sistema de aquaponia (hidroponia +
psicultura) no campus de Glória do Goitá do SERTA. A construtora, CENGEPRO,
esteve ao nosso lado nesse desafio de tornar realidade o primeiro sistema
INMED Aquaponics ® no Brasil, que possui 10 canteiros de horticultura e 5
tanques de peixes.
O sistema passou por testes, o painel de energia solar foi instalado, e a equipe
do SERTA junto com a equipe do programa Ação Saudável recebeu o primeiro
treinamento para dar início ao plantio e cultivo dos peixes.
Estamos ansiosos para a primeira colheita, programada para o início de 2021 e
mais ainda, para ver a reação das crianças de Pombos - PE ao receberem a
doação dos alimentos frescos da aquaponia.
Acompanhe as novidades pelo Instagram ou Facebook da INMED Brasil!

Apoie os programas da INMED Brasil fazendo uma doação
DOE HOJE!

Você sabia que a Amazônia terá o seu primeiro
Centro de Excelência em Aquaponia?
A INMED Partnerships for Children e a Fundação
Amazônia Sustentável (FAS) se
unem em busca do fortalecimento da
segurança alimentar, recuperação econômica
das comunidades tradicionais e indígenas, e a
proteção dos habitats críticos e da
biodiversidade da bacia amazônica.
Confira nossa campanha clicando aqui.

Campanha "Um novo Natal no novo normal"
Para muitos brasileiros, inclusive muitas famílias do programa Ação Saudável,
este "novo Natal" trará grandes desafios. A pandemia da Covid-19 intensificou a
insegurança alimentar e o desemprego.
Nesse ano "fora do normal" estivemos mais distantes fisicamente dos alunos,
professores, gestores, pais e não pudemos trocar saberes, nem proporcionar um
maior acesso aos alimentos naturais e saudáveis das hortas escolares.

Ainda assim, sempre com uma mensagem motivadora, estivemos presentes com
campanhas para entregas de cestas de alimentos e doações de sementes.
Neste final de ano queremos mais uma vez confortar as famílias do nosso
programa e dar o apoio necessário para que tenham um Feliz Natal.
Ajude-nos nessa missão doando e divulgando nossa campanha!
Doe Agora!

16/10 - Dia mundial da alimentação
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no
dia 16 de outubro em mais de 150 países.
Para a INMED todos os dias são importantes para
garantir uma alimentação segura e saudável para
as crianças.
Nossos programas já impactaram mais de 2,5
milhões de brasileirinhos ao longo dos 27 anos
de existência.
Agradecemos quem nos ajuda a cumprir a nossa
missão!







