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PARTNERSHIP CLOSED WITH LITTLE PEOPLE OF AMERICA (LPA)
São Paulo, August 4, 2020
The month of August started with great news and achievement!
Recently, Nanismo Brasil had the honor of presenting its entire structure and
project to the Little People of America (LPA) team. In a very welcoming chat
and full of exchanges of experience, Nanismo Brasil managed to be the 1st
Association to represent the LPA here in Brazil!
Nanismo Brasil announces its partnership with Little People of America and
celebrates this achievement so crucial for the community of people with
Dwarfism. The horizon of this partnership is infinite! LPA was founded in 1957
and is an international reference for the world of Dwarfism, providing support,
information, and resources for individuals and their families. He has extensive
experience in all segments of people with Dwarfism, from health to the job
market.
Nanismo Brasil was very welcomed by the current members of the LPA and is
very grateful for having given a chance to show the project and where they want
to go!
The two Associations have a lot to learn together and will have a lot of
exchange of experience. LPA was delighted with the structure and size of
Nanismo Brasil and was open to building a better world together for people with
Dwarfism. Mark Povinelli, president of LPA, said: "We are stronger together!"
A horizon of possibilities opens up for Nanismo Brasil, which shows the
grandeur and reach they want to achieve. Many contents will be absorbed and
passed on to both parties. Success and congratulations for this international
partnership!
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INTERNACIONAL COM A LITTLE PEOPLE OF AMERICA (LPA)
São Paulo, 04 de Agosto de 2020
O mês de Agosto começou com uma grande novidade e conquista!
Recentemente, o Nanismo Brasil teve a honra de apresentar toda sua estrutura
e projeto para a equipe da Little People of America (LPA). Em um bate papo
muito acolhedor e cheio de trocas de experiência, o Nanismo Brasil conseguiu
ser a 1ª Associação a representar a LPA aqui no Brasil!
O Nanismo Brasil anuncia sua parceria com a Little People of America e
comemora essa conquista tão importante para a comunidade de pessoas com
Nanismo. O horizonte desta parceria é infinito! A LPA foi fundada em 1957 e é
referência internacional para o mundo do nanismo, fornecendo apoio,
informações e recursos para os indivíduos e suas famílias. Possui uma grande
experiência em todos os segmentos da pessoa com nanismo, desde saúde a
mercado de trabalho.
O Nanismo Brasil foi muito acolhido pelos atuais membros da LPA e está muito
grato por terem dado a chance de mostrar o projeto e onde querem chegar!
As duas Associações tem muito que aprender juntas e terão muita troca de
experiência. A LPA ficou encantada com a estrutura e tamanho do Nanismo
Brasil e se mostrou totalmente aberta para juntos construirmos um mundo
melhor para pessoas com nanismo. Mark Povinelli, presidente da LPA, disse:
“Somos mais fortes juntos!”.
Um horizonte de possibilidades se abre para o Nanismo Brasil, o que mostra a
grandiosidade e o alcance que querem chegar. Muitos conteúdos serão
absorvidos e repassados a ambas as partes só tem a ganhar com isso.
Sucesso e parabéns por essa parceria internacional!

