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Entrega de
cestas básicas
Na
semana
que
antecedeu a viagem
para o Maranhão e
Tocantins, arrecadouse diversas cestas
básicas. A pandemia
do COVID dificultou
muito a obtenção de
alimentos pelas famílias
daquela região. Aproveitamos a oportunidade da viagem para
levar 27 cestas básicas,
o que deu aproximadamente 400 kilos
de alimentos entregues.

De 26/09 a 10/10 de 2020
Ediçao n° 18/2020

Visita à Alto Parnaíba e Chapada das Mesas
Entre os dias 26/09 a 04/10 uma equipe da
Pisco de Luz foi visitar as comunidades do

Entrega de Cestas Básicas:

Alto Parnaíba/MA e Lizarda/TO.
A Pisco tem retornado gradativamente suas
visitas nas comunidades que atende. Assim, no
último final de semana de setembro, dois jeeps
saíram de Brasília rumo à Alto Parnaíba, no sul
do Maranhão, para verificar o funcionamento
dos kits, tirar dúvidas dos moradores e extrair
estatísticas de uso.

Instalação em Lizarda/TO:

Depois de Alto Parnaíba, foram à Lizarda, no
Tocantins, para conversar com a Prefeitura e
pedir apoio para que o Projeto pudesse
continuar no ano que vem.
Também aproveitaram a viagem para conhecer
as famílias que moram no Parque Nacional da
Chapada das Mesas e que não têm acesso à

Moradia na Chapada das Mesas

iluminação básica. O intuito foi levar alguns kits
de iluminação e verificar o interesse dos
moradores. Foram instalados dois kits com a
ajuda de um voluntário da Pisco que trabalha no
ICMBio daquela região e de um morador local.
Além disso, foram deixados mais 8 kits
completos, ferramentas e peças sobressalentes
para posterior instalação.

atendimento@piscodeluz.org

atendimento@piscodeluz.org

04 de outubro

Painel da Pisco
Com o patrocínio da WAN Publicidade, cedendo o local
para instalação do painel, e com a ajuda de vários
associados que contribuíram com dinheiro para a
impressão do banner, estamos agora em Copacabana,
no Rio de Janeiro, mostrando a todos a missão da Pisco.

Esperamos que gere uma boa publicidade e atraia mais
associados e patrocinadores para apoiar o Projeto da
Pisco.
Ajude você também a sempre divulgar a Pisco de luz nas
suas redes sociais !
Sigam-nos nas Redes Sociais:

