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LGPD
A entrada em vigor da Lei
13.709/2018 – Lei Geral
de Proteção de Dados

De 03/05 a 16/05 de 2020

Pessoais foi adiada para
maio de 2021 (era para ser
Foto de Julia Prado (jan/2018)

em agosto de 2020).
Mas a área jurídica da Pisco
de Luz já está trabalhando
nisso

para

adequar

Ediçao n° 08/2020

A industrialização na montagem dos kits

os

procedimentos internos pa-

Muitas pessoas querem ajudar a Pisco. Até pedem o esquema do sistema de iluminação

ra essa Lei tão importante.

para montarem em casa e posteriormente ajudarem a instalar o kit em outras

A LGPD estabelece regras
sobre

coleta,

armazena-

mento, tratamento e compartilhamento

de

pessoais,

impondo

proteção

e

dados

comunidades. O problema é que o “esquema” é bem complexo. No início da PISCO, a
montagem de cada circuito era caseira, demorava muito tempo e se perdiam muitas
peças. Com o tempo, assumimos compromissos em alguns Editais e agora temos que
entregar uma quantidade grande de kits num curto espaço de tempo.

mais

Para viabilizar isso, foi necessário industrializar o kit. Assim, conseguimos reduzir os

penalidades

custos e melhorar a qualidade do circuito. Neste processo de industrialização, alguns

para o não cumprimento.
A lei se aplica a qualquer

componentes eletrônicos foram significativamente reduzidos, medindo menos de 1mm.
Por isso os kits são montados por máquinas, pois seria inviável soldar componentes

empresa pública ou priva-

desse tamanho manualmente.

da. E qual o impacto nos

Após a etapa da montagem, ainda é necessária a instalação de um programa

trabalhos da PISCO ?

responsável por toda a inteligência do kit, e depois, é preciso testar o programa instalado,

Com a nova lei, todas
empresas deverão ter mais
cuidado
pessoais

com
que

os
lhe

os circuitos de carga e conversão da energia solar.
Por fim, também há o treinamento e capacitação para a instalação adequada.

dados
são

confiados. Na Pisco isso
não

é

diferente,

como

armazenamos Informações
das famílias beneficiárias,
dos associados e parceiros,
precisamos igualmente assegurar que essas Informações estarão protegidas
e não serão usadas indevidamente por ninguém.

atendimento@piscodeluz.org

atendimento@piscodeluz.org

Datas festivas

Projeto Itaú Ecomudanças

Nestas
duas
últimas
semanas houveram várias
datas comemorativas. A
Pisco fez campanha nas
redes sociais para algumas
delas. Confira:

Com as alterações feitas recentemente na PISCO, entre elas o
treinamento de parceiros locais e a
industrialização dos kits, além da
ajuda dos nossos apoiadores,
estamos confiantes que conseguiremos honrar nosso compromisso
de entregar até o final do ano os 250
kits do edital do Itaú Ecomudanças.

DIA DO DOAR (05/05)

Entrega dos kits

A campanha anual que
incentiva as pessoas a fazerem
doações ganhou uma edição
extra em 2020. Diante da
pandemia do coronavírus,
organizações decidiram fazer
uma mobilização e convidar as
pessoas para contribuírem
neste momento de crise
mundial.

Por causa da pandemina do Corona
virus, será testada uma nova forma para
entrega dos kits nas comunidades: por
meio de transportadora.
A ideia é entregar aos Parceiros Locais os
kits para que eles possam fazer as
instalações e manutenções. Assim, não
atrasaremos muito nosso cronograma de
instalações, bem como continuamos a
respeitar o isolamento social tão
importante neste período.

Alta do Dólar e a entrega de
componentes
Muitos componentes utilizados para a
montagem do circuito e do restante do
kit são importados. Com a disparada
do dólar, o kit completo agora ficou
mais caro para se produzir.
Além disso, algumas peças vinham
da China (como a placa solar) e sua
entrega também ficou prejudicada.

DIA DAS MÃES (10/05)

Precisamos da sua ajuda !
Somos uma Associação Sem Fins Lucrativos e buscamos continuamente
aumentar nosso quadro de associados contribuintes. A partir de 20 reais por mês
já é possível se associar. Mas pense nisso: Uma pessoa sozinha contribuindo
com 20 reais mensais, levaria mais de 3 anos para levar iluminação para uma
única casa. Já 40 pessoas contribuindo, seria possível iluminar uma nova família
por mês.

DIA DA LUZ (16/05)

Esse período de insegurança é complicado para todos. Porém, a Pisco continua
suas atividades. Como a alta do dolar está comprometendo muito o preço total do
kit e para honrar os compromissos assumidos, precisamos da sua ajuda.
Se puder começar a contribuir ou aumentar sua doação mensal agradecemos
muito. Isto refletirá diretamente na quantidade de famílias beneficiadas.

Ter luz em casa faz toda
diferença, não é mesmo?
Sabemos que o acesso à luz
melhora rendimentos escolares, convivência social e
garante mais qualidade de
vida. Seja você também parte
dessa transformação.
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