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Parceria com Cardoso
Foundation e Missão
Pró-Amazonas
A Cardoso Foundation publicou em seu canal do Youtube
um vídeo sobre a trajetória da
“Expedição Amazonas”,

De 11/10 a 24/10 de 2020

um

projeto humanitário em par-
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ceria com a Missão PróAmazonas e Pisco de Luz. O
vídeo mostra desde a saída
de Brasília, parando primei-

Visita à comunidade de Santa Filomena/PI

ramente na Aldeia Waikibu,

A Pisco aos poucos tem conseguido expandir sua atuação para beneficiar mais

com o objetivo de levar a

comunidades. Deste vez a visita da equipe da PISCO foi até o Piauí na comunidade de

palavra de Cristo e entregar

Santa Filomena.

cestas básicas.
Depois, o grupo foi de carro
até

Itacoatiara,

de

onde

pegaram uma lancha para
Urucurituba

(comunidade

A ideia foi fazer o mapeamento da comunidade, levantando as necessidades da
comunidade e a viabilidade da instalação dos kits da Pisco. Além disso, a intenção foi
tentar identificar um potencial parceiro local que possa dar manutenções futuras nos
kits. Santa Filonema fica há mais de 1.000 km de distância de Brasília/DF.

ribeirinha distante 1,5h de

Aproveitamos também a viagem para visitar a Prefeitura do município para apresentar

barco) para a instalação do

o projeto e a intenção de trazer desenvolvimento social e econômico para àquela

kit da Pisco e entrega de

comunidade. A parceria com a Prefeitura é muito importante porque facilita o apoio dos

mais cestas básicas e kits de

moradores e empresas locais.

higiene.

Mas nem tudo sâo flores, infelizmente um problema sério no motor do carro, causou

A partir do 10’30’’ o vídeo

um atraso no cronograma da viagem.

mostra como foi a instalação
do kit da Pisco na casa do Sr.
Fabrício.

Emocionante

!!

Além de mostrar a paisagem linda do local!
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4C_4alN-aBk
Três

instituições

buscando

melhorias de vida para as
comunidades da Amazônia.

atendimento@piscodeluz.org

Prêmio Impactos
Positivos 2020
O
Prêmio
Impactos
Positivos 2020 tem como
objetivo dar visibilidade a
pessoas, ações e projetos
que causam um impacto
positivo no mundo em que
vivemos. O projeto é uma
iniciativa do Lugares Pelo
Mundo em parceria com a
plataforma iFriend e conta
com o apoio de empresas,
organizações e influenciadores para a divulgação
do prêmio.
São quatro categorias:
impacto social, impacto
ambiental, impacto cultural
e impacto econômico.
Neste ano inscrevemos o
Projeto da Pisco de Luz
para
concorrer
neste
importante
prêmio
na
categoria impacto social.
Confira o vídeo da Pisco
que está concorrendo para
prêmio. Os projetos mais
votados passarão para a
próxima etapa de classifição.
Vote na Pisco e divulgue
o Prêmio!
https://lugarespelomundo.c
om/vitrine-impacto-social/

