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A Califórnia está enfrentando uma crise de água sem precedentes, com 98 por cento do estado
experimentando algum nível de seca e 44% experimentando seca extrema. O recente decreto publicado
pelo Governador Brown aos californianos, instruindo sobre a redução do uso de água em 25%, trouxe ao
primeiro plano de discussão uma antigo questão de consciência do estado e provavelmente de todo o
mundo. A questão finalmente deixou de ser sobre como podemos gastar menos água para como
devemos gastar menos água.
A Associação de Agências de Água da Califórnia (ACWA) afirma que mais de 50% de todo o consumo de
água residencial no estado da Califórnia acontece do lado externo das casas. Além disso, o ACWA estima
que os californianos tendem a aplicar água em até 60% de excesso em plantas ao ar livre e em
gramados. Estas estatísticas indicam uma tremenda oportunidade de usar este valioso recurso de forma
mais eficiente em toda a Califórnia e no resto do mundo.
O legado de conservação de água da Rain Bird
A situação atual da Califórnia golpeia de forma muito pessoal a mim e a minha família. Nos primórdios de
1930, meus pais, Clem e Mary LaFetra, fundaram a Rain Bird no celeiro da família em Glendora,
Califórnia. Nosso primeiro produto, o original aspersor de impacto, foi desenvolvido para irrigar de forma
mais eficiente pomares de citros nas proximidades. Hoje, a Rain Bird é um líder global em irrigação
eficiente, temos raízes profundas na Califórnia e continuamos sediados a apenas algumas milhas de
distância de onde tudo começou.
Décadas antes de o termo "restrições de água" tornar-se um vernáculo comum, reconhecemos a
necessidade de proteger e usar de forma eficiente o recurso mais precioso do nosso mundo. Nossa
filosofia de trabalho, O Uso Inteligente da Água ™, continua a influenciar em todos os aspectos do
nosso negócio. A Rain Bird passou as últimas oito décadas desenvolvendo a linha mais abrangente da
indústria de soluções de irrigação eficiente para todo tipo de uso, desde casas e escolas e até parques,
campos desportivos, campos de golfe e fazendas. Com eficientes produtos e práticas de irrigação, é
absolutamente possível que um cidadão médio da Califórnia consiga reduzir o consumo de água no
externo de sua casa em 25% ou mais sem ter que desistir das plantas, árvores e jardins que agregam
tanto para nossas vidas.
Defendendo a necessidade de mudança
Sabemos que produtos de irrigação eficientes representam apenas um passo de um longo caminho em
direção a uma mudança positiva. É por isso que a Rain Bird também se concentra em ajudar as pessoas
a aprender a usar a água com sabedoria e eficiência. Desde os nossos grupos de liderança de
treinamento na indústria, ao nossos profissionais de vendas e engenharia, os funcionários em toda a
nossa organização são comprometidos com o Uso Inteligente da Água ™. Todos os dias, a Rain Bird
ensina profissionais de irrigação a projetar, instalar e operar sistemas mais eficientes e a educar os
consumidores em todo o mundo sobre o uso responsável da água.
Hoje, a Rain Bird e seus parceiros nos setores de irrigação e de gestão da água tem a condição única e
de destaque para fazer a diferença durante este período de crise da água. Trabalhando em conjunto,
podemos tornar mais fácil a todos os californianos a missão de reduzir significativamente o seu consumo
de água e ainda desfrutar de muitos benefícios que os espaços verdes têm para oferecer. A Rain Bird vai
continuar a desenvolver produtos e iniciativas que vão ajudar aos californianos a fazer escolhas
responsáveis, informadas sobre as maneiras que todos nós usamos água. Tirando proveito de produtos e
práticas de rega inteligentes hoje, podemos inaugurar uma nova era de eficiência hídrica e uso
sustentável da água, e não apenas na Califórnia, mas em todo o mundo.

