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PERGUNTAS FREQUENTES
A Pisco de Luz já está atuando por três anos. Quantas famílias já foram
atendidas ? E quantas mais faltam ?
2.143 seguidores

Essas são perguntas que muita gente faz. A primeira é mais fácil de responder. Mas
a segunda é mais complexa.

674 inscritos

A Pisco começou suas atividades atendendo a comunidade quilombola Kalunga,
localizada no Município de Cavalcante/GO (uns 400Km de Brasília/DF). Por meio
de um levantamento da própria Pisco, verificou-se que naquela região existem
aproximadamente 350 famílias sem energia elétrica. Nas ações de instalação já
realizadas em Cavalcante, Paranã e Campo Alegre, todas abrangendo a
comunidade dos Kalungas, 150 famílias já foram beneficiadas.

2.602 seguidores

Somando a esse número, temos previsão de instalar ainda em 2020, em mais 250
casas, incluindo a região do Tocantins e sul do Maranhão. Além disso, dois kits
foram encaminhados para testes em uma comunidade indígena no norte do Pará,
em Tiriyos.
E quanto a segunda pergunta, quantas casas ainda faltam ?

115 seguidores

39 seguidores

FAÇA TAMBÉM PARTE
DESTA COMUNIDADE!!

De acordo com estatísticas do IBGE, no
Brasil mais de 1 milhão de residências não
têm energia elétrica de forma integral.
Muitas dessas casas ficam em locais
remotos de difícil acesso, o que complica a
chegada de postes ou energia cabeada.
Neste aspecto, a Pisco pode ajudar, já que
a solução solar não exige postes ou cabos.
Ajude a Pisco a identificar essas comunidades. Ainda existem muitas famílias que
podem ter uma iluminação razoável em casa e com isso ter mais qualidade de
vida. Afinal, a missão da Pisco é espalhar sorrisos iluminados de esperança
e possibilitar inclusão social para todos.
atendimento@piscodeluz.org

atendimento@piscodeluz.org

Vídeos comemorativos de Aniversário
Os vídeos publicados nas redes sociais durante todo o mês de julho
mostram depoimentos de nossos parceiros, voluntários e associados.
Cada um deles conta a experiëncia e como enxergam o trabalho da
Pisco. Muito interessante conferir.
Aqui estão os vídeos publicados na última quinzena, clique na
imagem e confira.
Aproveite para se inscrever no nosso canal do Youtube apreciar os
demais vídeos ali postados.
Se você ainda não viu, ou quer rever, visite nosso site ou assista
nas redes sociais. Curta e divulgue!

Por: Mariana e Remo

Por: Izabel Afonso

Por: João Tércio

Por: Cassiano Rocha

Por: Andrea Lepesqueur

Por: Fernanda e Nathalie

Mais uma parceria importante para a PISCO
No mês de aniversário da Pisco, ganhamos um super presente: uma parceria com
a SKA, líder na América Latina no fornecimento de software CAD e CAM e
revendedora exclusiva no Brasil do Altium Designer, um dos melhores softwares
para projetos eletrônicos! Por meio deles, recebemos a doação da Altium de
algumas licenças que trarão grandes benefícios para o nosso projeto!
Gravamos uma entrevista explicando as vantagens dessa parceria para a Pisco!
Confiram: https://www.ska.com.br/ska/blog/altium-e-ska-apoiam-ong-pisco-de-luz
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