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Monitorando…
No final de janeiro,
estivemos nas comunidades atendidas em
Goiás e Tocantins
para monitorar o funcionamento do sistema
e cadastrar novas famílias.
Ficamos ilhados por
3 dias na comunidade
do Vão do Moleque
(GO) em decorrência
das fortes chuvas que
atingiram a região e
aumentaram o nível da
água dos rios !
No fim, deu tudo
certo e conseguimos
cadastrar casas em
uma nova região: a
Comunidade de Campo Alegre, distrito do
município de Paranã
(TO). Lá já temos mais
de 18 famílias interessadas em receber os
kits de iluminação da
Pisco.
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Kits da Pisco de Luz são instalados no Pará.
Freis Franciscanos levam a Pisco
para comunidade
Tiriyós.
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Em janeiro deste ano apresentamos a
solução da Pisco de Luz aos Freis
Franciscanos.
Eles atendem uma
comunidade indígena ribeirinha em
Tiriyós no Pará.
Tiriyós é uma região remota no norte do
país, na divisa com Suriname e Guiana.
Lá vivem centenas famílias indígenas
No início de fevereiro, o Frei Afonso e
ainda sem acesso a energia elétrica.
o Frei Ângelo levaram os kits da
Pisco para serem avaliados pelos
indígenas que vivem nesta região.
Foi apresentado para o cacique-geral
e outro importante membro da
comunidade. Eles gostaram muito da
nossa solução e irão instalar em suas
casas.
É o inicio da expansão da Pisco de
Luz na região norte!

atendimento@piscodeluz.org

Organizando a
participação dos
parceiros locais
Começamos a
estruturar
documentalmente a
participação dos
colaboradores locais
como associados,
para que eles possam
agir, cadastrar,
instalar kits, colocar
créditos nos módulos,
e fazer a manutenção
dos kits em nome da
Pisco, consolidando a
sustentabilidade do
Projeto.

Como posso
contribuir com a
Pisco ?
Colocamos algumas
informações sobre as
principais dúvidas de
nossos voluntários.

Como posso me associar ?
Para se tornar um associado da Pisco
de Luz, basta entrar no link abaixo e
preencher o formuário:
https://www.piscodeluz.org/associe-se

Já temos dois
colaboradores locais
realizando cadastros e
instalações, um no
Vão do Moleque (na
região de Cavalcante
/GO), e outro na
comunidade de São
Domingos (em
Paranã/TO). Eles já
têm um canal aberto
com um suporte
online, junto a
membros da
Associação, para
tirarem suas dúvidas!
Temos também mais
três pessoas
interessadas em
ingressar na
Associação como
colaboradores locais,
um na comunidade de
Campo Alegre/TO e
dois na Região do
Prata/GO.

Como posso contribuir
financeiramente com a Pisco?
Existem duas modalidades: Doação
Única e Doação Mensal. Entre no link
abaixo e faça sua opção:
https://www.piscodeluz.org/colabore

Só existem dois dias do ano
em que nada pode ser feito.
Um se chama ontem e outro
se chama amanhã
- Dalai Lama -

Como sei quando será a
próxima ação?
Nas redes sociais e por meio deste
Boletim vamos sempre atualizando as
Informações sobre as próximas ações
de instalação dos kits da Pisco.
Além disso temos um canal direto no
Telegram: @pisco_novidades

Além das Ações de instalação,
como posso colaborar ?
A Associação Pisco de Luz é feita por
voluntários. Existem diversas atividades administrativas e operacionais
que precisam ser executadas para
que a Pisco possa beneficiar mais
familias.
Se você tem interesse em colaborar
nestas atividades, favor preencha
este formulário.
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