09 de Junho 2020

Olá!
Sabemos que as últimas semanas têm sido desafiadoras para todos. Adaptamos nossos
programas para atender as demandas que surgiram em meio à pandemia, garantindo assim
o apoio às comunidades mais vulneráveis que os nossos programas atendem.
Hoje viemos trazer boas notícias e atualizá-los das ações que a nossa organização,
com seu apoio, vem realizando em diferentes localidades brasileiras.

Campanha de doações COVID-19
Em Abril, realizamos uma campanha de arrecadação de cestas básicas e kits de
higiene, focada especialmente nas 151 crianças com mais vulnerabilidade nos
municípios de Pombos, em Pernambuco, e Tucumã, no Pará.

Para garantir que a doação se vincule a uma estratégia efetiva de Educação Alimentar e
Nutricional, aproveitaremos a ação de distribuição das cestas para ir além da provisão de
suprimento nutricional, realizando uma nova etapa de medição de IMC em 115 alunos do
programa em Pombos-PE, estreitando o relacionamento com suas famílias e qualificando os
profissionais escolares envolvidos direta ou indiretamente na alimentação escolar.
Ao todo serão 115 crianças de Pombos/PE, 8 merendeiras, e 58 funcionários de
escolas municipais de Pombos/PE que receberão cestas de alimentos e produtos de
higiene, e você pode nos ajudar!
Qualquer valor doado ajudará assegurar condições
dignas às famílias atendidas pelo Programa Ação
Saudável que vivem em situação de vulnerabilidade.

CONTRIBUA AQUI

Distribuição de cestas básicas para famílias das escolas do Programa Ação Saudável

Pernambuco - Parceria INMED e SERTA
No começo de março iniciamos a construção do 1o Sistema
de Aquaponia no Brasil em parceria com o SERTA (Serviço
de Tecnologia Alternativa) - centro de referência em
pesquisa e ensino na área de agroecologia. A Secretaria de
Educação de Pombos - PE também é parceira no projeto, que terá maior oferta e a
diversificação para o suprimento de alimentos naturais e saudáveis da alimentação escolar
no município.
Infelizmente, restando apenas uma semana para a conclusão e entrega da estrutura do
sistema, tivemos que paralisar os trabalhos devido às orientações oficiais para a adoção do
isolamento social, em função da pandemia do Covid-19. Estamos certos que em breve
estaremos de volta, prontos para retomar as obras, com disposição redobrada.
Confira abaixo imagens da construção do sistema de aquaponia.

Início de escavação do terreno onde
os tanques serão construídos.

Concretagem dos tanques

Concretagem das canteiros

Parceria em Destaque: SERTA Serviço de Tecnologia Alternativa
O SERTA vem promovendo o desenvolvimento
sustentável e fortalecendo a capacidade de
produção de milhares de famílias do Nordeste
brasileiro. Atuam em Pernambuco, Brasil,
oferecendo ensino formal e informal a
agricultores/as, jovens, mulheres, crianças e
adolescentes, através de princípios éticos,
filosóficos e pedagógicos que os norteiam.





INMED Partnerships for Children is a perfect-score 4 Star Charity Navigator nonprofit. Less than 1% of charities achieve this distinction.

