
!PRESTA atenção
Vamos Economizar água

Nº 6 - Jan/15



Apresentação

O Brasil está vivenciando uma grave seca e, agora, é hora de nos unirmos e cuidarmos 

de nossa água.

Se todos acharem que podem continuar usando água de forma normal, vai chegar um 

momento que vai faltar.

Está na hora de PRESTAR ATENÇÃO e nos unirmos em um mutirão solidário para 

que a água não seja desperdiçada e seu uso seja feito de forma racional.

Todos podem ajudar e todos podem, unidos, passar por esta seca histórica.

Esta edição da Coleção PRESTA ATENÇÃO apresenta algumas dicas muito 

importantes para que todos colaborem no uso racional da água.

Temos que economizar para não faltar.

Água é  vida.

Vamos todos colaborar.

José Junior 

Coordenador Executivo do AfroReggae



1- Não é hora de lavar calçadas. 

3- Não dá para lavar o carro todo 
dia e muito menos com mangueira. 

2- Coloque uma bacia embaixo do 
chuveiro. Esta água pode ser usada 

no vaso sanitário.



5- Nada de lavar a cozinha e o 
banheiro. Vamos passar pano molhado 

que a economia é grande.

4- Está na hora de colocar a mangueira 
trancada no armário.



6- Molhar as plantas?
Vamos tentar de dois em dois dias. 

7- Sabe a água da máquina de 
lavar roupa? 

Vamos usá-la para o vaso 
sanitário.

XXX

8- Não dá mais para usar a máquina de lavar roupa 
com pouca roupa. Vamos acumular a roupa e só 

usar a máquina quando ela estiver cheia.



10- Feche a torneira na hora de 
escovar os dentes.

9- Vamos tomar banhos mais rápidos e nada de 
usar a banheira.



João é casado, pratica esportes, mora em uma casa com jardim, piscina e tem dois 

carros e uma moto.

João não se preocupou com a seca que assola o Brasil e não deu muita atenção para 

este papo de economia.

Ele lavava os carros todo sábado com mangueira e também a usava para brincar com os 

filhos e cachorros.

João adorava tomar banho e deixava o chuveiro ligado enquanto se ensaboava.

João queria sempre a roupa lavada e a máquina de lavar roupa era usada até 3 vezes por dia.

João dizia que lavar a calçada e molhar o jardim com a mangueira era sua terapia 

quando chegava do trabalho.

João, com sua mania de limpeza, mandava sua empregada lavar os banheiros todos os 

dias e trocar a roupa de cama e banho a cada 3 dias.

Um dia João acordou e abriu a torneira. Não tinha água. Foi no chuveiro e não havia 

água. Correu na cozinha e o filtro estava sem água.

João achou que o papo de seca era bobagem. O papo agora é real. Ficou apavorado. 

Começou a se sacudir.

João acordou do sonho e correu para reler as 10 dicas desta Coleção.

O papo é mais do que sério. Ele é real!

Uma história real...
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