Projetos Especiais

Departamento de Bem-Estar

Idéias para ajudar na economia de água
Cuidados Gerais
É importante que a participação dos membros seja algo fundamental nesse
processo. Sugerimos que os irmãos possam observar os seguintes aspectos:
TORNEIRAS
Certificar-se que elas se encontrem devidamente fechadas e caso identifiquem algum
vazamento comunicar os responsáveis da manutenção.
REUNIÕES BATISMAIS
De acordo com o Manual de Instruções da Igreja Volume 2 ítem 20.3.4, “a reunião
batismal deve ser simples, breve e espiritual.” Sugerimos que as reuniões batismais
sejam realizadas em um ou dois dias por mês sob a orientação da liderança local. Nos
lugares onde for aplicável, utilizar a sede da estaca para essas reuniões. Esta sugestão
irá economizar cerca de 2.000 litros de água por unidade.

AUXÍLIO PARA CUIDADOS COM A ÁGUA

CRIANÇAS
Não deixe que as crianças utilizem o banheiro como um local para brincar.
Geralmente isso demanda uma grande quantidade de água desperdiçada.
VASO SANITÁRIO
A regulagem da descarga é feita para que somente uma vez seja suficiente. Evite
desperdícios e fique atento para vazamentos, seguindo o procedimento padrão
de avisar o responsável.
LIMPEZA DA CAPELA
Existe um procedimento estabelecido para a realização da limpeza da capela e é
sugerido que o sigamos. Muitas vezes podemos nos sentir tentados a lavar o chão
das salas ou corredor mas neste momento de crise hídrica, solicitamos que esse
procedimento seja evitado.
ENERGIA
Na maioria das capelas que tem ar condicionado, foi instalado um timer para o
controle do tempo que o ar ficará ligado. Mas, as que não dispõem desse
equipamento, solicitamos a atenção de todos para que após o uso, sejam
desligados os aparelhos. Evite também deixar a luz acesa e o ventilador ligado
ao sair da sala. Utilize o máximo que puder a luz natural.

Em caso de dúvida, entre em contato com o
Supervisor de Manutenção Local

