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Não seja um Esbanja,
 é mais legal ser um Manera.
Economize água.

Mantenha as torneiras fechadas 
enquanto escova os dentes, 
lava louça, toma banho e faz  
a barba, e dê uma lição em 
��������	
�	���	����
	��� 
é maneiro ser um Manera.
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COM O CHUVEIRO
LIGADO =

=
COM O CHUVEIRO
DESLIGADO
AO SE ENSABOAR
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