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BOLETINS ANTERIORES
Perdeu ou quer rever
algum Boletim de Notícias
da Pisco? Visite nosso site,
lá estão publicadas todas
as edições anteriores de
nossos Boletins
https://www.piscodeluz.org
/boletinsdenoticias

NOVAS PARCERIAS
Nas últimas semanas de
julho conseguimos bons
contatos com ONGs de
diversos segmentos. O
objetivo é firmar parcerias
para divulgação do trabalho da Pisco e até
distribuição dos kits nas
suas regiões de atendimento. Até agora, ainda
não foi firmada, oficialmente, nenhuma parceria,
mas estamos confiantes
que esse tipo de estratégia
ajuda muito a desenvolver
um trabalho mais eficaz
para beneficiar quem mais
precisa.

MAIS QUALIDADE DE VIDA COM A PISCO
Como a Pisco de Luz contribui para a Promoção da Saúde nas comunidades
que atende?
Evita doenças pulmonares
As famílias sem iluminação ainda utilizam lamparinas a base de óleo diesel – um
produto tóxico. A queima deste produto libera uma fumaça altamente prejudicial
para a Saúde das famílias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde OMS, a fumaça gerada pela queima do óleo diesel pode provocar câncer.
Protege a Saúde Ocular
A fumaça gerada pela queima do óleo diesel, utilizada nas lamparinas, também
afeta a visão e pode provocar problemas como a catarata. Na comunidade
Kalunga onde atendemos, várias pessoas já relatam problemas de visão devido
ao uso contínuo de lamparinas.
Mais Seguro contra incêndios
O diesel é um combustível inflamável, dessa
forma o risco de incêndio nas moradias é
bem alto. O que mais choca nas
comunidades que atendemos é quando
vemos crianças a partir de 5 anos já
utilizando lamparinas e passando por
“portas” internas da casa geralmente
fechadas apenas com tecidos. Com o
sistema da Pisco de Luz, a iluminação é
garantida de forma segura.
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Vídeos comemorativos
Finalizamos, neste mês de julho, a divulgação, nas redes sociais, de
14 vídeos com depoimentos de nossos voluntários e associados
como parte das comemoções do aniversário de 3 anos da PISCO.
Os vídeos mostram o engajamento das pessoas e o sentimento que
cada uma delas tem em relação ao Projeto, convindando a todos a
fazerem parte deste lindo trabalho!
Se você ainda não viu, ou quer rever, visite nosso site ou assista nas
redes sociais. Curta e divulgue!
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OUTDOOR DA PISCO DE LUZ
Ganhamos uma oportunidade maravilhosa de divulgar o trabalho da Pisco de Luz. Um dos
voluntários irá disponibilizar um espaço para colocar um painel vertical na fachada de um prédio em
Ipanema no Rio de Janeiro/RJ.
Com certeza isso vai dar uma grande visibilidade para o Projeto, já que no local passam muitos
carros e pedestres.
Mas para isso precisamos de ajuda. Se você é publicitário e entende deste tipo de peça de
divulgação, nos ajude na construção do design ou pelo menos com ideias para a arte.
Depois da peça produzida precisaremos imprimir o banner. O custo aproximado é de R$ 2.200,00.
Então quem puder ajudar, com qualquer quantia, para os custos de impressão, deposite na conta da Pisco:
Banco do Brasil
Agência 2887-8 - Conta 24610-7
CNPJ 31.945.106/0001-91
Associação Pisco de Luz

Sigam-nos nas Redes Sociais:

