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Ação pelo Uso Consciente da Água Guarda Mirim - UNIFIA  

No dia 22 de março de 2019, a Associação Guarda Mirim de Amparo (AGMA) recebeu em suas 

dependências alunos do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Amparense (UNIFIA) que 

realizaram uma palestra alusiva ao tema “Uso consciente de água na sociedade” junto aos aprendizes da 

AGMA, foi promovido assim o início um projeto de conscientização e sensibilização sobre o uso, 

disponibilidade e desperdício de água que tem se estendido para a população amparense. 

O dia 22 de março foi estabelecido pela ONU como Dia Mundial da Água, marcando assim o início dos 

trabalhos de conscientização, após as palestras dos alunos do curso de biologia, os aprendizes da guarda mirim 

foram convidados a desenvolver um trabalho que seguisse além da sala de aula, com o objetivo de transmitir os 

conhecimentos adquiridos para mais pessoas. 

Na disciplina “Incentivo a Preservação Individual e Coletiva na Preservação do Equilíbrio do meio 

Ambiente” ministrada pelo professor Luis Henrique Romano, os alunos desenvolveram variados projetos que 

foram desde a confecção de panfletos, exposição de banners, abordagem da população na Praça Pádua Sales e 

nas escolas do município, até a elaboração de páginas nas redes sociais e sites dedicados ao esclarecimento 

sobre o uso consciente desse líquido essencial para a vida.  

Foram oferecidas dicas de economia como, por exemplo, consertar vazamentos, os banhos mais curtos, 

desligar o chuveiro para se ensaboar, fechar a torneira enquanto se escova os dentes e lava-se a louça, utilizar 

baldes ao invés de mangueiras para lavar os veículos e trocar o hábito de lavar calçadas pelo uso da vassoura, 

podendo ainda ser utilizada a água de reuso, da máquina de lavar ou água armazenada das chuvas para esse fim, 

gerando um bem para o planeta, para as futuras gerações e uma economia bem vinda para o orçamento familiar. 

 O tema de vital importância deverá ganhar destaque nos meios de comunicação em breve, uma vez que 

a época da estiagem se aproxima, reforçando ainda mais a importância da sensibilização e conscientização da 

população sobre o uso consciente de água, objetivos do projeto. 
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