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Coronavírus
A rápida disseminação
da doença está preocupando a todos e
atingindo as atividades
dos mais diversos
segmentos da economia. Em relação à
Pisco, a entrega dos
componentes para a
montagem dos kits
(vindos principalmente
da China) ficou prejudicado e as visitas
que estavam programadas para as próximas semanas foram
adiadas.
Estamos cientes que é
algo temporário, mas
que se não agirmos
agora para a proteção
de todos, podemos
colher frutos bem
piores num futuro próximo.
Segurança da
acima de tudo!

vida
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Programa Itaú Ecomudança – Instituto Ekos Brasil
O Programa Ecomudança é uma iniciativa
criada pelo Banco Itaú, juntamente com o
Ekos Brasil, em que 30% da sua taxa de
administração
dos
Fundos
Itaú
Ecomudança são revertidas em doações
para promover projetos com foco na
redução de emissões de gases de efeito
estufa e pegada hídrica, fomentando,
iniciativas voltadas à mitigação das
mudanças climáticas.

Considerando a quantidade grande
de kits a serem preparados,
mudamos alguns procedimentos de
compra, montagem e até instalação.

A Pisco de Luz participou, em 2019, de um
edital do Programa Itaú Ecomudança e foi
um dos 5 selecionados de 373 inscritos.
Assinamos o contrato no final do ano para
que sejam instalados 250 kits de
iluminação. A doação será paga em
parcelas, a medida que os kits forem
sendo instaldos na casa das famílias.

Também não existe mais montagem
manual
dos
interruptores
e
luminárias, elas já vem prontas da
fábrica.

Primeiro, é a insdustrialização dos
kits. Antigamente comprávamos os
componentes
e
manualmente
montávamos cada circuito. A chance
de erro era enorme. Agora um “robô”
industrial está montando o circuito.

E por último, estamos treinando os
parceiros locais para fazer as
instalações dos kits. Isto vai agilizar
nosso cronograma, além de reduzir o
Este ano de 2020 será de muito trabalho, impacto ambiental já que diminui o
temos um cronograma apertado para que deslocamento até a comunidade.
o contrato seja honrado e que a Pisco
possa realmente mudar a vida das Dando certo estas instalações, com
comunidades que atende nas regióes do certeza servirá de portifólio para
expandirmos o Projeto da Pisco para
Tocantins e Goíás.
as demais regiões do País.
Veja mais Informações em: https://ekosbrasil.org/programa-itau-ecomudanca/

atendimento@piscodeluz.org

atendimento@piscodeluz.org

Brasília
PhotoExpo 2020
Havíamos anunciado
no último Boletim de
Notícias que a Pisco
ganhou um espaço no
Brasília Photo Expo
2020 para expor seu
Projeto. A ideia era
montar uma casa
Kalunga para que os
visitantes pudessem
ter uma experiência
sensorial do que é
viver só com lamparina
e depois mostrar como
a solução da Pisco é
revolucionária na vida
destas pessoas. Além
disso, iríamos expor
um conjuto de fotografias dos nossos
fotógrafos parceiros,
bem como mostrar um
video explicativo do
Projeto e aproveitar
para vender algumas
camisetas e adesivos.
Porém,
infelizmente
por causa do novo
coronavirus, todas as
aglomerações de mais
de 100 pessoas no DF
estão proibidas e por
isso a organização do
evento informou o
adiamento da Exposição para o segundo
semestre.

Quem não é visto não é
lembrado. Que tal dar uma
forcinha e contribuir mostrando
a PISCO por aí ?
Camisetas

Adesivos

Encomendamos várias camisetas do
novo modelo. Você já adquiriu a sua ?
Temos diversos tamanhos, inclusive
infantis. Entre em contato com a
Ceres pelo Whatsapp (61) 999713338.

Que tal colocar um adesivo da Pisco
no seu carro ? A melhor forma de
divulgar o Projeto pelas ruas da
cidade….

Redes Sociais
Você também pode divulgar a Pisco
entre os seus amigos e familiares nas
suas redes sociais, em reuniões de
familia ou no trabalho.

PROGRAMA
CENTELHA/GO:
ESTAMOS ENTRE OS
102 APROVADOS
PARA A 3ª FASE !!

Sigam-nos nas Redes Sociais:

