BOLETIM DE
NOTÍCIAS

Instalações
no Amazonas
Mais duas casas receberam o kit de iluminação
da Pisco no Amazonas.
Na última visita de André
Viégas

à

região,

De 30/08 a 12/09 de 2020

ele

Ediçao n° 16/2020

capacitou três moradores
locais para realizar as
instalações. Depois de 10
km de caminhada no meio

Buscando recursos para 2021

da Floresta, Deylson e

Uma das grandes fontes de financiamento para as ações da Pisco de Luz são os editais

Kelisson, da equipe da

que participamos. Neste ano de 2020, fomos selecionados no Programa Itaú Ecomudança

ONG Pró-Amazonas, che-

do Instituto Ekos Brasil (https://ekosbrasil.org/programa-itau-ecomudnca/). Por meio dele

garam nas casas do Sr.

recebemos verba para instalar 250 kits de iluminação até dezembro de 2020.

Davi e do Sr. Elson. A
instalação foi um sucesso!

O valor recebido não é muito alto, só conseguiremos honrar esse compromisso por causa
de parcerias com empresas que doam ou vendem a preço de custo os componentes
necessários para a montagem dos kits.
O problema é que ainda não temos nenhuma expectativa de receber algum valor ou
patrocínio para o ano que vem. Tentamos concorrer em vários editais, mas até agora não
obtivemos sucesso em nenhum, e assim não temos verba garantida para 2021.
Por isso, pedimos a todos os associados, amigos ou simpatizantes que nos ajudem a
buscar um patrocinador para as Ações da Pisco do ano que vem. Seja tornando-se
associado contribuinte, seja buscando editais para que a Pisco possa participar e com isso
entre recursos financeiros para continuarmos atuando e instalando cada vez mais kits.
https://associe-se.piscodeluz.org

atendimento@piscodeluz.org

Cada vez que vamos a campo para realizar a instalação do kit na casa de algum beneficiário, levamos algumas
ferrametas básicas, além dos componentes do próprio kit. Você sabe quais são essas ferramentas?
Escada

Grampeador de madeira

Grimpador

Testador de cabo

Utilizada para instalar a
placa solar no telhado e as
luminárias

Serve para prender os
fios das luminárias e
interruptores

Para prender o conector
ao fio dos interruptores e
luminárias

Usado para verificar se há
não há danos nos cabos
ou nos conectores

Alicate e Arame

Cabo de teste

Lanterna de cabeça

Utilizado para prender a
placa solar no telhado da
casa

Usado para tirar
estatísticas de uso
do kit da Pisco

Alicate, martelo, chave
de fenda etc... Outras
ferramentas também são
levadas para qualquer
imprevisto

Utilizada nas
instalações em
cômodos escuros

ONDE JÁ TÊM CASAS INSTALADAS
COM O KIT DE ILUMINAÇÃO DA PISCO
DE LUZ

atendimento@piscodeluz.org

