
 

 

 

atendimento@piscodeluz.org 

Cidades onde já tem Pisco de Luz 

O alcance 

da Pisco de Luz 

Você já assistiu o novo 

vídeo da Pisco no 

Youtube ? 

Entre lá, curta e 

compartilhe com seus 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

Desde 2017, a Pisco de 

Luz está iluminando vi-

das, centenas de famílias 

beneficiadas com kits de 

iluminação. 

Os moradores, entre 

crianças e idosos, já 

abandonaram as lam-

parinas, que fazem tanto 

mal à saúde. 

Quem tem Pisco de Luz 

em casa reconhece todos 

os benefícios. Este vídeo 

mostra o depoimento de 

diversos moradores e 

como a vida deles mudou 

após ter iluminação de 

qualidade em casa. 

Mas existem muitas famí-

lias no Brasil que ainda 

vivem de lamparinas e 

velas.  

Ajude a Pisco, divulgue o 

vídeo e compartilhe esse 

lindo Projeto !! 
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Cavalcante – Goiás 

O projeto da Pisco de Luz começou na 

comunidade do Vão do Moleque no Município 

de Cavalcante. Dali, se expandiu para outras 

comunidades quilombolas Kalunga como o 

Prata, Congonhas e Salinas. Atualmente é o 

município que tem mais casas instaladas com 

os kits da Pisco. 

Paranã e Lizarda - Tocantins 

Foram instalados diversos kits de iluminação 

nos distritos de Campo Alegre e São Domingos, 

no município de Paranã. Em 2020 algumas 

casas no município de Lizarda também reberam 

o kit da Pisco. 

 

 

Óbidos – Pará 

Por meio de parceria com a Con-

gregação dos Frades Franciscanos, 

foram instalados 2 kits em uma aldeia 

indígena ribeirinha no Parque do 

Tumucumaque, no Pará, quase divisa 

com Suriname, área conhecida como 

Tiriyós. 

Urucurituba - Amazonas 

Quatro kits foram instalados na região 

amazônica, em casas ribeirinhas, por 

meio de parceria com a ONG Missão 

Amazonas e Cardoso Foundation. 

Alto Parnaíba - Maranhão 

Localidade de difícil acesso, foram 

cadastradas diversas famílias para 

receber o kit. Se treinou um morador 

local para realizar as instalações. Hoje 

tem dezenas de casas com os kits da 

Pisco. 

Santa Filomena - Piauí 

Local onde se realizou a última ação da 

Pisco. Instalou-se um primeiro kit na 

região para que os moradores daquela 

comunidade possam conhecer o 

Projeto. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DK_ZaHkssJg
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Parceiros da Pisco de Luz 

Nestes últimos três anos, várias parcerias foram firmadas com empresas comerciais. Essas parcerias 

ajudam muito a Pisco a seguir em frente em sua missão institucional. Cada empresa, dentro de suas 

especialidades, contribui de maneira significativa para o sucesso da Pisco.  Vamos conhecê-las ? 

 

 

Fazem doações mensais em componentes 

eletrônicos, além de fornecer os demais 

componentes a preços especiais. 

  

 

Obtivemos licenças dos produtos da Microsoft 

por preços especiais. 

 

 

 

Presta assessoria jurídica especializada 

pro bono à Pisco de Luz 

  

 

 

Fornece conta ilimitada e gratuita da GSuite, 

específica para Organizações sem fins lucrativos. 

 

 

 

 

Forneceram licenças gratuitas de um dos melhores 

software para projeto de eletrônica (Altium Design) 

 

  

 

 

Forneceram uma conta ilimitada para 

armazenamento dos nossos códigos de 

programação. 

 

 

 

Faz a montagem de nossos circuitos eletrônicos 

a preços e condições especiais. 

  

 

 

Administra e gerencia, sem custos, nossa conta de 

AdWords que foi fornecida na parceria com a Google. 

 

 

 

 

 

Os jeepeiros ajudam na logistica das 

instalações e ações de campo. 

  

 

 

 

Fornece nossas baterias de lítio do kit e 

lanternas a preços e condições especiais. 

 

 

 

Desenvolveu e administra o website e 

Blog da Pisco do Luz 

 

  

 

 

Presta assessoria gratuita e é responsável por 

toda a contabilidade da Pisco de Luz 

 

 

 

Fornece as placas solares necessárias para nosso 

kits a preços e condições especiais 

  

 

 

Fabrica nossas placas de circuito impresso a 

preços especiais. 

 

 

 

 

 

Sigam-nos nas Redes Sociais: 

       

 

http://www.xworksolutions.com/pt-br/
https://www.microsoft.com/pt-br
https://www.sousaediniz.com.br/
https://www.google.com.br/
https://www.ska.com.br/
https://github.com/
http://www.primebrasileletronica.com.br/industria-placas-eletronicas
https://mix7.com.br/
https://jcbrasilia.com.br/
http://clubedojeepsobradinho.com.br/
https://www.instagram.com/jimnyclubebsb/?hl=pt-br
https://www.crosster.com.br/
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

