
NOTÍCIAS DO PROGRAMA GLOBAL: ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

Globalmente, uma a cada três pessoas não tem acesso a água potável segura; mais 
pessoas ainda não têm acesso a instalações seguras de saneamento básico ou lavabos. 
De fato, uma das maiores causas de morte de pessoas vivendo em pobreza é por 
doenças causadas pela água ou más práticas de higiene. Projetos de Water, sanitation, 
and hygiene (WASH – Água, Saneamento e Higiene) lidam com essas questões de 
forma abrangente. Juntamente com as igrejas do Nazareno locais, o Ministério de 
Compaixão treina e equipa membros da comunidade para espalharem as boas práticas 
do WASH como usar os recursos disponívei e fazer estações com lavatórios. 

Para lidar com a necessidade crítica de água limpa, as igrejas locais, escolas Nazarenas 
e centros de desenvolvimento infantil também se tornam centros de água limpa e 
muitas vezes possuem poços artesianos—poços que sugam água segura e limpa bem 
do fundo do solo.  Em muitas áreas, conseguir água significa andar longas distâncias, 
uma tarefa que geralmente fica para as mulheres e meninas. Se água limpa estiver mais 
perto e mais fácil de ser conseguida, mulheres e meninas têm mais tempo para grupos 
de autoajuda, educação, dentre outras coisas.

Destaques dos últimos três anos:

Seu impacto: Apoiando Água Limpa e Boa Saúde

Na Índia, projetos WASH vão mais adiante. Além de água limpa e bom saneamento 
básico, os projetos também incluem grupos de autoajuda, hortas e treinamento, e 
ajuda no acesso a cuidados de saúde.

Cada uma dessas diferentes facetas ajudam a lidar com necessidades da comunidade, 
desenvolvimento de resiliência e esperança. A transformação da comunidade começa 
com o acesso a água limpa e continua através de higiene e saneamento básico. Assim 
que as pessoas ficam saudáveis e bem, as hortas e grupos de autoajuda os empoderam 
para sonhar com um futuro melhor.  

Em uma igreja na Índia, um poço artesiano foi perfurado para beneficiar tanto a 
comunidade quanto os membros da igreja. Um membro Nazareno explica que sua 
família tinha um poço, mas que ele secou. Não havia água—e nenhuma opção—até o 
novo poço artesiano na igreja ser perfurado a menos de uma milha da casa da família.

“Agora o novo poço artesiano da nossa igreja serve água regularmente para a 
comunidade”, compartilha o homem. “Eu estou transbordante de alegria por utilizer a 
água das isntalações da igreja para as nossas necessidades diárias.”

Histórias da Índia

Saiba mais em NCM.org/WASH

Em Serra Leoa, 17.000 pessoas têm 
sido servidas por 13 poços artesianos 

em 12 comunidades desde 2017.

Mais de 2.000 pessoas estão se 
beneficiando dos contínuos projetos 

WASH na Índia.

Em 2019, mais de 16.000 pessoas 
participaram em oficinas de 
conscientização em Gana.

Na Libéria, 1.800 alunos se 
beneficiaram de 10 novas 

instalações sanitárias por 10 
comunidades em 2018.
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Em países como o Sri Lanka, projetos WASH também incluem iniciativas de 
empoderamento econômico.


