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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.

Desde 2017 já
ocorreram 4 ações de
instalação de kits, fora
alguns kits que estão
sendo instalados de
forma pontual pelos
parceiros locais.
Ação 3
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51 kits

Piloto
14 kits

Ação 1
43 kits
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Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável da ONU
A Organização das Nações
Unidas (ONU), em uma
conferência sobre desenvolvimento sustentável em
2012,
estabeleceu uma
agenda com 17 objetivos
para transformar o mundo.
Esses objetivos determinarão 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.

André Viegas conta para a
gente qual foi sua inspiração ao
criar o projeto da Pisco de Luz
Como tudo começou?

É difícil sua execução ?
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solar num quilombo no norte de Goiás.

segurança das nossas casas, deixar isso de

Os 17 objetivos são interligados, muitas vezes a
chave para o sucesso de
um
objetivo
envolverá
abordar questões associadas a outro.
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comunidades que atendemos não é fácil.
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Muitas vezes passamos uma semana inteira

não enxergar nada e enxergar algo. Foi

lá, acampando num lugar isolado, sem

aí que surgiu a ideia de iluminar dentro

eletricidade, sem internet e sem cobertura

Com a Pisco foi assim,
fomos levar uma solução de
Energia Acessível e Limpa
a comunidades quilombolas
(solução sustentável) , e
acabamos beneficiando outras áreas como o Combate as Alterações Climáticas e Boa Saúde e Bem
Estar.

das casas e do nome do Projeto: Pisco

de celular. Não há água encanada, os

de Luz. Comecei a amadurecer o projeto,

banhos

sempre em mente que precisaria ser uma
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Somente assim seria possível substituir
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A Pisco de Luz com suas
acões, contribui para quatro
objetivos:
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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,

mais próximo fica distante

2h ou 3h de

carro.”

Você se sente realizado com esse
Projeto?

usando principalmente lamparinas como
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