
 

  

Instagram 

 No dia 15/04 fizemos uma 

enquete no Instagram 

sobre a participação dos 

nossos seguidores em 

grupos de voluntariado ou 

ONGs. A participação foi 

ótima!! 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 71% são voluntários ou 

ajudam em ONGs !! 

E aproveitamos para 

incentivar a participação : 

 

 
 

3 de maio - DIA DO SOL 

Saiba algumas curiosidades sobre o  

sistema de energia solar da Pisco: 

- A tecnologia MPPT que usamos para 

captar energia da placa solar é a mais 

avançada que existe! Mesmo durante 

uma chuva, desde que o céu esteja 

claro, ela é capaz de carregar a bateria 

do kit. 

- Com menos de 2 horas de sol, a 

bateria é carregada totalmente e 

fornece iluminação por até 5 noites! 

- Com o sistema Pisco de Luz, as 

famílias podem deixar de utilizar 

lamparinas, instrumentos que causam 

sérios problemas de saúde 

- As lamparinas geram cerca de 15 

lumens (quantidade de luz emitida), 

enquanto as nossas luminárias ins-

taladas geram 150 lumens. 

- Está de acordo com o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU 

número 7 que diz: “Assegurar o acesso 

confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia para todos”. 
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O Dia do Sol é celebrado no dia 3 de 

maio. Essa estrela é a principal fonte de 

energia do mundo mas ainda é 

subutilizada. A energia solar é 

renovável, afinal o Sol não se esgota. 

Além disso, é uma energia de baixo 

impacto ambiental, portanto limpa, 

não emite poluentes!  

A Pisco de Luz utiliza a energia solar, 

tão abundante no nosso País, para 

levar luz às famílias que ainda não 

têm acesso à energia elétrica. Em 

muitas localidades, é difícil instalar uma 

rede de energia elétrica.  

Mas com a energia solar é diferente: 

uma placa que capta a luminosidade, 

um módulo para transformar a luz em 

energia e uma fiação interna para 

distribuição podem solucionar o 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SerifaCast 

O jornalista Andréh Jonathas fez um 

Podcast, no dia 20/04, contando o 

trabalho da Pisco de Luz nas 

comunidades quilombolas. 

Emocionante o depoimento de uma 

moradora logo no início da entrevista, 

confira: 

https://open.spotify.com/episode/0rQz

vswUm5VJssCkzgtGdt 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN ENGLISH, please 

Com o intuito de 

abrirmos as fronteiras 

da Pisco, inciamos há 

pouco tempo a tradução 

de publicações e 

notícias para a língua 

inglesa. O site tem uma 

versão toda em inglês! 

 

Também registramos 

o nome BLINKS OF 

LIGHT para melhor 

compreensão da nossa 

missão.  

Já temos conta nas 

principais redes sociais 

tais como Instagram, 

Facebook e Twitter  

Conheça e divulgue ! 

@blinksoflight 

 

 

 

 

CLASSIFICADOS 

A Pisco está querendo 

organizar um seminário 

online para todos seus 

associados, parceiros e 

amigos, mas precisa-

mos de alguém para 

ajudar nesta tarefa. 

Se você tem experiên-

cia em organizar even-

tos online (tipo live), 

conhece ferramentas 

apropriadas e tem dis-

ponibilidade para  aju-

dar no planejamento, 

divulgação e execução 

deste evento entre em 

contato conosco. 

 

Aniversário de Brasilia 

Nos 60 anos de Brasília, o Jornal 

Metrópoles fez uma reportagem sobre 

os voluntários da cidade, que mesmo 

em tempos de quarentena não pararam 

seus trabalhos.  

Dentre outros projetos citou a Pisco de 

Luz, confira: 

https://www.metropoles.com/distrito-

federal/um-presente-para-os-60-anos-

de-brasilia-a-solidariedade 

.  
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Sigam-nos nas Redes Sociais: 
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