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Novo
aplicativo para
contribuições
A área de TI da Pisco de
Luz está desenvolvendo
um novo aplicativo para
organizar
as
contribuições periódicas que
recebemos. Hoje temos
aproximadamente
98
associados contribuintes
na Pisco, mas com as
metas ambiciosas de
instalarmos cada vez
mais kits na casa de
famílias carentes, será
necessário ter um controle mais eficiente e
automatizado dos pagamentos mensais e da
quantidade de contribuintes efetivos (hoje o
controle é manual e difícil
de identificação individualizada).
Atualmente existem três
formas de contribuir de
forma periódica com o
Projeto da Pisco: por
meio de cartão de
crédito, boleto bancário e
por transferência bancária recorrente.
O aplicativo vai tornar
mais fácil e intuitivo para
que novos contribuintes
possam efetivar sua
associação.
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Kits em produção

Aniversário da Pisco

Com a pandemia e mudanças nas
rotinas de trabalho de todas as
empresas, o fornecimento de peças e a
produção do circuito da Pisco ficou
prejudicado. Mas apesar de tudo,
agradecemos
enormemente
o
empenho da Cirmont, Prime Brasil e
XWorks Solutions que viabilizaram a
produção dos nossos kits.

Em julho a Pisco de Luz faz 3 anos de
existência. Vamos comemorar e mostrar o que pensamos sobre a Pisco? A
ideia é que todos os voluntários,
associados, quem conhece o Projeto ou
até mesmo quem só segue a Pisco nas
redes sociais, falem o que acham, qual
sua participação, sugestões de melhorias, a emoção de participar de uma
ação, o retorno dos moradores beneficiados etc. Fique a vontade para falar
o que sente. Queremos divulgar ao
mundo a importância da Pisco na vida
de tanta gente, quem são as pessoas
envolvidas no Projeto e o que as
motivou a persistirem ajudando nesses
3 anos.

A linha de produção começou na
semana passada. Os 250 novos
módulos estão sendo produzidos a todo
vapor com previsão de entrega para
meados de junho.
Esses kits comporão o compromisso
assumido por meio do Edital do Itaú
Ecomundanças e deverão ser intalados
até o final do ano.

Mandem um vídeo de no máximo 45
segundos no formato horizontal até
o dia 26 de junho.
Os vídeos recebidos comporão um
vídeo maior especialmente montado
para comemorar o aniversário de 3
anos da Pisco em julho.
Seja você também parte
história! Mande seu vídeo!!
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Aprimoramento nas luminárias
As vezes é difícil prever todos os intempéries que
o kit da Pisco pode sofrer. Lembram que a solução
da Pisco foi levada para um tribo em Tiriós, no
norte do Pará ? Pois é, lá o clima é muito mais
úmido do que o clima do cerrado (onde foi instalada
a grande maioria dos kits de iluminação). Esse
excesso de umidade causou danos nas luminárias,
veja a imagem abaixo:

Mas como a maioria dos nossos problemas é uma
oportunidade de melhoria, aproveitamos para
aprimorar a proteção dos nossos componentes.
Assim, a Prime Brasil gentilmente se ofereceu
passar um verniz protetor a um custo bem inferior
ao usualmente cobrado no mercado. Esse veniz
irá proteger não só de umidade mas também de
poeira.
Agora as novas luminárias fabricadas ficaram bem
melhores e mais protegidas.
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