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O Projet o hoje cont a c om
inúm eros colaboradore s,
asso ciado s e volunt ários.
No sso m uit o obrigado a
todos que ajudam com
que a Pisco co ntinue na
sua m issão !
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Ediçao n° 11/2020

A PISCO FAZ 3 ANOS !!
Neste mês de julho, a Pisco de Luz completa 3 anos de atividades. Lá em 2017, surgiu
a ideia que se tornou real e já beneficiou centenas de pessoas.
MAS O QUE É A PISCO DE LUZ ?
É uma entidade sem fins lucrativos criada por André Viégas e voltada a ações sociais que
visam instalar iluminação residencial por lâmpada de led em comunidades carentes.
Primeiramente foram instaladas em casas de quilombolas da terra dos Kalungas, próximo
à cidade de Cavalgante-GO e distante uns 400 Km de Brasília-DF. Mas hoje já tem casas
com a iluminação da Pisco em Tocantins, Maranhão e Pará.
A iluminação é provida por meio da captação de energia solar, utilizando-se uma placa
fotovoltaica e um módulo central na qual há um conversor de energia, bateria de lítio e uma
placa de circuito inteligente que gerencia todas as funcionalidades para a solução da Pisco
possa cumprir seu papel Além disso, conta com sete saídas para conectar as luminárias
de Led e interruptores e, nas versões mais novas do Kit, uma porta USB para carregar
celulares ou pilhas para rádios.
O sistema visa substituir lamparinas que são alimentadas por óleo diesel. Essas lamparinas
emitem uma luminosidade de 15 lumens, enquanto que as luzes de led do Kit da Pisco
emitem luminosidade de 150 lumens, ou seja, 10 vezes superior. Outro benefício da
iluminação solar é a eliminação do risco de incêndio, bem como da fumaça tóxica da
queima do óleo diesel, que atinge os olhos e pulmões dos usuários.
Para celebrarmos juntos essa data, vamos fazer uma série de publicações nas
nossas redes sociais. Teremos vídeos contando nossa história, depoimentos de
moradores e voluntários. Além de promoções – como sorteio de camiseta e adesivos.

Os próximos dias serão de muitas atividades virtuais. Vamos
comemorar com a gente?

atendimento@piscodeluz.org

atendimento@piscodeluz.org

Vídeo de Aniversário:
Em comemoração ao aniversário da Pisco de Luz, preparamos um video
muito especial, contando a trajetoria do Projeto.
Vale a pena assistir: https://youtu.be/CYzPXcZGtmA

Você já mandou seu video pessoal?
Que tal mostrar o que significa a Pisco na sua vida, porque você acredita no
Projeto, o que faz você dedicar seu tempo nesta causa ? Conte para a gente.
Faça um vídeo de no máximo 45 segundos no formato horizontal e
mande para a gente até dia 03 de julho.
Os vídeos recebidos comporão um vídeo maior especialmente montado com
os depoimentos, para comemorar o aniversário de 3 anos da Pisco.

Seja você também parte desta história! Participe!
E aproveite para se inscrever no nosso canal do Youtube.

Estas são apenas algumas
das pessoas que tem se
dedicado nestes 3 anos da
Pisco para levar iluminação
a muita gente !!

Sigam-nos nas Redes Sociais:

