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DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Dia 22 de março de 2015 – Dia Mundial da Água
O dia 22 de março é marcado anualmente como o Dia Mundial da Água, data destinada
principalmente a discutir os temas relacionados a esse importantíssimo e necessário bem que a
natureza nos dá e que é tantas e tantas vezes relegado a planos inferiores entre aqueles que são
necessários à vida.
Segundo recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, os países membros da ONU devem promover atividades no dia para promover a
conscientização sobre a necessidade de preservação de recursos hídricos, destacando
a importância da água para a sobrevivência humana e para a manutenção da saúde.
Para marcar a necessidade da preservação da água potável, é necessário saber que, embora um
terço da superfície da Terra seja de água, apenas 0,008% dela é potável, servindo para o
consumo humano, contando seu uso para ingestão, higiene e até para a crescente industrialização
no mundo todo.
O Brasil concentra uma quantidade maior da água potável disponível, cerca de 12% dela, mas
ainda falta muita vontade política para sanar os problemas que envolvem a utilização desse
precioso bem. Nota-se isso nos esgotos, muitas vezes jogado a céu aberto e em sua maioria
despejados nos rios sem qualquer tratamento, nas empresas fornecedoras de água potável e sua
falta de cuidado com o desperdício e na consciência das pessoas para uma utilização racional.

Tema do Dia Mundial da Água de 2015:

“Água e Desenvolvimento Sustentável”
Discuta e faça a sua parte! Cuidar bem da água é cuidar antecipadamente das futuras gerações!
A data é celebrada no dia 22 de março e toda vez que você acessar a água.
Fontes:
Agência Nacional de Águas
Agência Brasil

Criado pelo Decreto Estadual nº 41.325 de 14 de Janeiro de 2002.
Sede: UNIJUÍ – Campus Santa Rosa – RS 344, Km 39 – Santa Rosa/RS
Cx. P. 489 CEP: 98900-000 Fone: 3511-5261 55 9613 9335
e-mail: comiteturvo@unijui.edu.br site: www.comiteturvo.com.br

