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Novo Parceiro
Local
Alex, morador de
Alto Parnaíba/MA, será
o novo parceiro local
para dar manutenção
dos kits na região do
Jalapão em Tocantins.
Como os demais
parceiros, ele ficará
responsável pela instalação e pelas visitas
de acompanhamento e
manutenção dos kits de
iluminação da Pisco.
Será um treinamento intenso. Ele
chegou em Brasilia/DF
no dia 16/02 para
iniciar seu treinamento
e conhecer a equipe da
Pisco. Depois irá com
alguns integrantes para
a região do Vão do
Moleque, em Cavalcante/GO para aprender, em campo, a
realizar as instalações
e manutenções dos
Kits, incluindo a troca
de peças, inserção de
créditos e verificação
de pequenos defeitos
que possam ocorrer.
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Dia Mundial da Justiça Social
O dia 20 de fevereiro marca o Dia
Mundial da Justiça Social. A data
foi instituída pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para
conscientizar sobre a importância de se garantir a todos
direitos básicos como educação,
saúde, trabalho e acesso à
justiça. Neste dia, a ONU também
chama atenção para a igualdade
entre os povos, o respeito às
diversidades
culturais
e
promoção do desenvolvimento
social.
Em
um
mundo
marcado
por
desigualdades, promover a justiça
social se torna um desafio dos Países.
Neste contexto, as associações da
sociedade civil que desenvolvem
projetos voltados para as comunidades
mais vulneráveis socialmente se tornam aliadas. É por meio do voluntariado que as pessoas, de forma
solidária, conseguem atender demandas, muitas vezes negligenciadas.

Um exemplo de atuação voluntária que
está transformando vidas é a iniciativa
da Pisco de Luz. A associação
começou a desenvolver, em 2017, um
sistema de energia solar para iluminar
casas de famílias que vivem em áreas
remotas sem acesso à energia.
A primeira comunidade a ser atendida
foi a de quilombolas que vivem na
região de Cavalcante, no Estado de
Goiás. Ao todo, 135 famílias agora têm
luz em casa. São mais de 600 pessoas
impactadas, parte delas são crianças
que enfrentavam dificuldade para
estudar por não terem iluminação em
casa.
Garantir acesso à luz gera benefícios
múltiplos: melhora a qualidade de vida,
reduz problemas de saúde causados
pela queima de óleo diesel de
lamparinas e reduz o déficit escolar ao
permitir que as crianças possam
estudar à noite.
É dessa forma que Pisco de Luz e os
voluntários contribuem para a construção de um mundo mais justo.
atendimento@piscodeluz.org

VOCÊ SABIA ?
Algumas peças utilizadas na montagem do
circuito
kits

eletrônico

dos

PISCO

são

da

O que já está previsto
para acontecer nos
próximos dias na agenda
da PISCO DE LUZ.

certificados pelo padrão
AEC-Q200 (Automotive
Electronics Council).

E O QUE SIGNIFICA
ISSO ?

Edital BrazilFoundation

Carnaval

Nesta semana (dia 16) fizemos a
inscrição para participar do Edital
BrazilFoundation 2020.

Entre os dias 21 e 26 de fevereiro,
uma equipe deve voltar à região do
Vão do Moleque, Prata, Campo Alegre
e Paranã para fazer a manutenção de
alguns
kits
instalados,
coletar
estatística de uso e dar treinamento a
pelo menos 5 parceiros locais,
incluindo o novo colaborador que irá
ajudar a Pisco na região do Jalapão
em Tocantins.

Significa que estes componentes passaram por
vários “testes de stress”,
como de choque térmico,
de vibração excessiva,
etc, a fim de garantir o
funcionamento

em

si-

tuações adversas. Este
padrão é normalmente
utilizado

em

A
BrazilFoundation
é
uma
organização internacional, com sede
em Nova York, cuja missão é
mobilizar recursos para ideias e ações
que transformam o Brasil.

equipa-

mentos eletrônicos responsáveis pela segurança nos automóveis, ou
seja, não podem falhar.

UMA BOA IDEIA
No dia 12/02, dentre as
917 ideias inovadoras

Após análise da documentação, a
equipe técnica da BrazilFoundation irá
realizar entrevistas com as lideranças
e visitas de campo.
O resultado final será divulgado a
partir da segunda quinzena de maio
de 2020.

Nova Campanha
Estamos em fase final de aprovação
de material de mídia para uma
campanha da Pisco em busca de
novos associados. Dê sua opinião e
nos ajude depois a divulgar!

Estamos na torcida para sermos
um dos contemplados!!
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Instituto Hebron estamos
concorrendo na catego.

ria Tecnologia Social .
No
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26/02

serão

Sigam-nos nas Redes Sociais:

divulgadas as 28 propostas de inovação escolhidas para receberem um
valor de até R$ 60 mil.
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