
 

 

  

Objetivos da 
visita realizada 

no Carnaval 

1) registrar o ingresso de 2 

colaboradores locais 

2) aprimorar o treinamento 

de parceiros já capacitados 

3) instalar 5 kits nas regiões 

de Campo Alegre e Prata 

4) vistoriar as instalações 

feitas pelos parceiros locais 

5) treinar o parceiro que 

atenderá a região do 

Jalapão/TO 

6) testar em campo o novo 

suporte em MDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diário de Bordo – Carnaval da PISCO 

O carnaval foi de muito trabalho para 

um grupo de 4 veículos que fizeram 

visita às comunidades atendidas 

pela Pisco em Goiás e Tocantins. 

Veja o que rolou nos 6 dias de viagem: 

Dia: 21/02. Saida de Brasília às 9h rumo a 

Teresina/GO onde as equipes se 

separaram: a Equipe1 ficou responsável 

por visitar a região de São Domingos e  

Vão do Moleque e  a Equipe2 o Prata e 

Campo Alegre. 

Dia 22/02. A Equipe1 vistoriou 4 casas 

instaladas pelo parceiro local (José Nilton) 

e instalou os suportes de MDF. Um dos 

carros da Equipe1 ficou atolado, sendo 

necessário resgate. A Equipe2 iniciou o 

treinamento de Ramiro e Pedro, os 

parceiros locais que atenderão a região de 

Campo Alegre. Neste dia, foi instalado 1 kit 

em Campo Alegre. 

Dia 23/02. A Equipe1 vistoriou mais 4 casas 

em São Domingos. Também foi realizada 

manutenção em algumas casas que  

apresentaram avarias. A Equipe2 con-

tinuou o treinamento com a instalação em 

mais uma casa em Campo Alegre e uma 

casa na região do Prata. Foram treinados 

os dois parceiros do Prata (Dé e Ligeirinho). 

 

Neste dia a Equipe2 ficou sem água devido 

a problema de abastecimento no distrito de 

Campo Alegre. O treinamento dado aos 

parceiros locais também contou com a 

presença de Alex, o colaborar que atenderá 

a região do Jalapão/TO.  

Dia 24/02. A Equipe2 fez as duas últimas 

instalações na parte da manhã. As duas 

equipes almoçaram juntas em Campo 

Alegre e a Equipe1 seguiu para a região do 

Vão do Moleque, enquanto a Equipe2 

retornou para desmontar acampamento e 

iniciar seu retorno para Brasilia. 

No percurso choveu bastante e a Equipe1 

resolveu acampar antes da passagem dos 

três rios (Correntinha, Corrente e Curriola). 

Dia 25/02. A Equipe1 foi na casa do 

parceiro local (Ivan) para deixar 

combustível extra, água e para realizar 

algumas manutenções que o colaborador 

não conseguiu resolver.  

Dia 26/02. Antes de retornar à Brasilia, a 

Equipe1 passou na casa dos parceiros 

locais em treinamento e em uma casa para 

buscar um kit que teria parado de funcionar 

após a casa ter sido atingida por um raio. 

Infelizmente os moradores não estavam em 

casa.  
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Novo suporte para o KIT 

Foi desenvolvido um novo suporte 

para o kit da Pisco. Feito em MDF, 

facilita a instalação e permite que os 

fios e conectores fiquem mais firmes 

(dificultando a quebra ou des-

conexão). Também proporciona uma 

maior ventilação para os com-

ponentes eletrônicos.  

Além disso, tem uma plataforma que 

pode ser utilizada para apoiar o celular 

enquanto estiver carregando. 

Olha só como ficou show!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

PHOTOSHOW 

Vem aí a segunda edição 

do Brasilia Photo Show. 

E neste ano a Pisco de 

Luz foi convidada para 

montar um mega 

estande de 30m2 . Você 

gostaria de ajudar a 

organizar nossa partici-

pação neste evento ? 

Precisamos de volun-

tários para isso. Entre em 

contato conosco. 

A previsão de público é 

de 60 mil visitantes. A 

primeira edição rendeu 

muita publicidade e 

contatos maravilhosos. 

Podemos repetir esse 

feito! 

FOTOS 
INCRÍVEIS 

Cada vez que alguém 

faz algum trabalho para 

a Pisco, sempre apare-

cem fotos incríveis. 

Sejam de pessoas da 

comunidade, voluntários, 

carros e aventuras. Mas 

essa tirada da luminária 

superou várias.  

Olha o coração que 

apareceu na luminária. 

Incrível, não ? 

 

 

 

Foto de Inajara Carmo 

Alteração do Estatuto 

Após aprovação pela Assembleia 

Geral em 30/11/2019,  o novo Estatuto 

da Pisco de Luz foi digitalizado e  

disponibilizado no site para leitura de 

todos os associados. Lá estão 

definidas as finalidades e objetivos da 

Associação, os tipos de associados, 

seus diretos e deveres, e como 

funcionará a administração da Pisco. 

O novo Estatuto já está alinhado com 

as metas ODS da ONU. 

http://estatuto.piscodeluz.org/ 

Reportagem do Dia da Justiça 

Social da Agência RádioWeb 

O dia 20/02 é comemorado como o 

Dia da Justiça Social. E para marcar 

esse dia tão importante a Agência 

RábioWeb fez uma reportagem 

citando a relevância das Associações 

da Sociedade Civil, como a Pisco de 

Luz, e seu papel transformador na 

vida de comunidades por meio de 

ações de voluntários. 

Clique no link abaixo e ouça a matéria: 

https://bit.ly/2I7dir0 

 

.  

 

atendimento@piscodeluz.org 

 

Algumas novidades que 

ocorreram nos últimos 

dias de fevereiro. 

Sigam-nos nas Redes Sociais: 

       

 

. 

http://estatuto.piscodeluz.org/
https://agenciaradioweb.com.br/ouvir_audios/meuplayer.php?iddrive=1Qd1u2E9ChKfp8MaLKZ7uiA-7Tv35ofsa
https://www.facebook.com/piscodeluz/
https://www.youtube.com/piscodeluz
https://www.instagram.com/piscodeluz/
https://twitter.com/PiscodeLuz
https://www.linkedin.com/company/pisco-de-luz-brasil/
https://t.me/pisco_novidades
https://chat.whatsapp.com/DzSoXjTT7n96XNAwYYgXuF

