
 

 

A Pisco de Luz 
em números 

Hoje a Pisco conta com 

a ajuda de pessoas de 

todo o Brasil, e também 

alguns de fora do País.  

Atualmente temos 97 

associados assim 

distribuidos: 

✓ 2 da BA 

✓ 3 do CE 

✓ 58 do DF 

✓ 6 de GO 

✓ 4 de MG 

✓ 1 de  PE 

✓ 9 do RJ 

✓ 2 do RS 

✓ 3 de SC 

✓ 8 de SP 

✓ 1 da Espanha 

✓ 1 da Alemanha 

Desde 2017  já 

ocorreram 4 ações de 

instalação de kits, fora 

alguns kits que estão 

sendo  instalados de 

forma pontual pelos 

parceiros locais. 

 

 

 

 

 

 

Piloto

14 kits

Ação 1

43 kits
Ação 2
51 kits

Ação 3
27 kits

Instalação do novo kit realizada no Jalapão 

A partir de agora as comunidades isoladas que vivem na região do Jalapão/TO 

já podem contar com a ajuda da Pisco de Luz.  

Durante o Carnaval, Alex, que agora atende essa região do Tocantins, veio a 

Brasília fazer seu treinamento e depois, juntamente com voluntários da Pisco, 

foi para a cidade de Campo Alegre/GO realizar instalações locais do novo kit. 

No início de março, Alex já realizou a sua primeira instalação sozinho, em uma 

casa no Jalapão, iniciando oficialmente seu atendimento na região.  

A próxima instalação, sem data ainda definida, será para substituir um kit 

instalado em fevereiro de 2019 pelo novo kit da Pisco, o que irá proporcionar 

maior durabilidade e funcionalidades ao morador. 
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Como tudo começou? 

“Em julho de 2017, participei como 

voluntário, em um projeto de iluminação 

solar num quilombo no norte de Goiás. 

Deitado na minha barraca, acordei no 

meio da noite e notei que o simples LED 

piscante do celular, era a diferença entre 

não enxergar nada e enxergar algo. Foi 

aí que surgiu a ideia de iluminar dentro 

das casas e do nome do Projeto: Pisco 

de Luz. Comecei a amadurecer o projeto, 

sempre em mente que precisaria ser uma 

solução confiável, durável e barata. 

Somente assim seria possível substituir 

as atuais lamparinas a diesel, usadas 

pela maioria dos moradores.” 

 

Qual era o principal objetivo do 

Projeto quando ele foi criado? 

“Pesquisando sobre o assunto, descobri 

que mais de 1/6 da população mundial 

não tem acesso a energia elétrica, 

usando principalmente lamparinas como 

meio de iluminação. Só no Brasil são 

cerca de 1 milhão de residências. O 

principal objetivo era retirar a lamparina 

da vida dessas pessoas. Sem as 

lamparinas pode-se reduzir o risco de 

incêndios e queimaduras, além de 

diminuir a poluição do ar e problemas 

respiratórios.” 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável da ONU 

A Organização das Nações 
Unidas (ONU), em uma 
conferência sobre desen-
volvimento sustentável em 
2012,  estabeleceu uma 
agenda  com 17 objetivos 
para transformar o mundo. 

Esses objetivos determina-
rão o curso global de acões 
para tentar acabar com a 
pobreza, promover a 
prosperidade e o bem-estar 
para todos, proteger o meio 
ambiente e enfrentar as 
mudanças climáticas. 

Os 17 objetivos são inter-
ligados, muitas vezes a 
chave para o sucesso de 
um objetivo envolverá  
abordar questões   associa-
das a outro. 

Com a Pisco foi assim, 
fomos levar uma solução de 
Energia Acessível e Limpa 
a comunidades quilombolas 
(solução sustentável) , e 
acabamos beneficiando ou-
tras áreas como o Com-
bate as Alterações Climá-
ticas e Boa Saúde e Bem 
Estar. 

A Pisco de Luz com suas 
acões, contribui para quatro 
objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É difícil sua execução ? 

“Os desafios são enormes! Para nós que 

estamos acostumados ao conforto e 

segurança das nossas casas, deixar isso de 

lado e encarar a realidade daquelas 

comunidades que atendemos não é fácil. 

Muitas vezes passamos uma semana inteira 

lá, acampando num lugar isolado, sem 

eletricidade, sem internet e sem cobertura 

de celular. Não há água encanada, os 

banhos são nos rios, muitas vezes 

barrentos, e uma boa sombra de uma árvore 

se transforma em banheiro.  Por ser uma 

região muito isolada, existem muitas 

aranhas, cobras e onças por lá! Sempre sigo 

as orientações dos moradores locais. É 

muito importante evitar qualquer risco 

desnecessário, já que o posto de saúde 

mais próximo fica distante  2h ou 3h de 

carro.” 

Você se sente realizado com esse 

Projeto? 

“Já trabalhei em diversos outros projetos, 

mas de longe esse está sendo o mais 

gratificante! Ver o brilho nos olhos, 

principalmente das crianças, quando 

acendem uma luz pela primeira vez é 

impagável! Quando fazemos uma nova 

instalação a família acha que está ganhando 

um presente de Deus, mas na verdade 

quem está ganhando esse presente somos 

nós!” 

André Viegas conta para a 

gente qual foi sua inspiração ao 

criar o projeto da Pisco de Luz 

Sigam-nos nas Redes Sociais: 

       

 

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

