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Idéias para ajudar na economia de água
Cuidados Gerais
É importante que a participação de cada um nesse momento de escassez de
água. Pequenas ações podem resultar em um benefício para todos.
Certifique-se que suas torneiras não estão pingando ou com qualquer tipo de
vazamento. Qualquer sinal de vazamento em sua residência ou nas proximidades,
notifique as autoridades competentes.
Tenha por segurança armazenado o equivalente a 4 litros de água por pessoa por
dia, cobrindo uma semana, sendo 2 litros para consumo / manutenção da vida e 2
litros para higiene básica. Sem o devido armazenamento você poderá correr muitos
riscos e também sua família. Utilize garrafas pet para armazenar água. Para cada litro
utilize 2 gotas de cloro ou água sanitária. Dessa forma, a garrafa pode ser guardada
após o uso em qualquer espaço disponível, até debaixo da sua cama.

AUXÍLIO PARA CUIDADOS COM A ÁGUA

Evite todo e qualquer desperdício!
Ao tomar banho, seja breve, ajudando assim a diminuir o consumo. Ao se ensaboar,
faça-o com o chuveiro desligado. Ligue a água somente no início e término do
banho somente. Procure também colocar uma bacia para aparar a água que
poderá ser reutilizada na descarga. Dessa forma o consumo será diminuído
consideravelmente.
Durante a noite, procure acumular a descarga para o começo da manhã. Dessa
forma você economizará muita água
Ao lavar a roupa com máquina, colete toda a água ao final do processo para
reutilizá-la nos banheiros ou para limpar o piso da residência.

Evite lavar seu veículo e áreas externas de sua residência

Onde possível, realize uma maneira de aparar toda a água da chuva e a
mantenha estocada para uso geral de sua residência
O processo de seca em nosso país não está localizado somente no sudeste. Este
fenômeno tem afetado por alguns anos o nordeste e outras localidades. Por isso é
necessário a devida atenção nas demais regiões pois a sobra em uma localidade
pode significar a vida em outra.

Em todas as suas ações, uma delas contínua a ser crucial para o favorecimento dos membros
e não membros é a de continuar a orar e jejuar solicitando a intervenção do Senhor. Isso
certamente trará maior espiritualidade e racionalidade no uso da água em nossa vida.

