O relato que aqui escreve, trata-se de uma conscientização de fazemos
em ano a ano no dia mundial da água 22 de Março. Em comemoração ao Dia
Mundial da Água, no dia 22 de março, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) prepara um cronograma de atividades culturais e de conscientização
para a data. Entre as ações está uma blitz na Avenida Getúlio Vargas, com
distribuição de água e panfletos, e uma noite cultural no Centro de Eventos.
Situado sobre o Aquífero Guarani, São Gabriel do Oeste conta com água
potável de ótima qualidade, que abastece mais de seis mil imóveis, conforme
dados da autarquia responsável. Mesmo assim, a comunidade deve se
conscientizar para a economia desse bem tão precioso. Sabe-se que a água
está ficando cada vez mais escassa. Aqui em São Gabriel temos o privilégio de
ter água em abundância e de excelente qualidade, mas precisamos ser
racionais e conscientes de que não podemos desperdiçar.
Para chamar a atenção da comunidade ao fato, o SAAE fez, no dia 22
de março, uma blitz na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Central de
Atendimento ao Cidadão (CAC). Na ocasião, foram entregues panfletos sobre o
tema e copos de água tratada envasadas pelo órgão, setor do laboratório. A
movimentação ocorreu e contou com a participação de crianças da
Comunidade Kolping São Francisco de Assis. Também teve programação no
dia 23 de março, na Feira Cultural no Centro de Eventos: tendo apresentações
culturais sobre o tema, com peça teatral balé, violão e coral e com realização
em parceria com a Fundação Cultural (Fungab).
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História do Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações
Unidas) no dia 22 de março de 1992. O dia 22 de março, de cada ano, é
destinado à discussão sobre os diversos temas relacionados a este importante
bem natural. Mas por que a ONU se preocupou com a água se sabemos que
dois terços do planeta Terra é formado por este precioso líquido? A razão é
que pouca quantidade, cerca de 0,008 %, do total da água do nosso planeta é
potável (própria para o consumo). E como sabemos grande parte das fontes
desta água (rios, lagos e represas) está sendo contaminada, poluída e
degradada pela ação predatória do homem. Esta situação é preocupante, pois
poderá faltar, num futuro próximo, água para o consumo de grande parte da
população mundial. Pensando nisso, foi instituído o Dia Mundial da Água, cujo
objetivo principal é criar um momento de reflexão, análise, conscientização e
elaboração de medidas práticas para resolver tal problema. No dia 22 de março
de

1992,
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também
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um
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a

“DeclaraçãoUniversal dos Direitos da Água”. Este texto apresenta uma série de
medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência
ecológica da população e dos governantes para a questão da água. Mas como
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devemos comemorar esta importante data? Não só neste dia, mas também nos
outros 364 dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia a dia que
colaborem para a preservação e economia deste bem natural. Sugestões não
faltam: não jogar lixo nos rios e lagos; economizar água nas atividades
cotidianas (banho, escovação de dentes, lavagem de louças etc.); reutilizar a
água em diversas situações; respeitar as regiões de mananciais e divulgar
ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas.
Um dos artigos da declaração universal dos direitos da água:
Art. 1º A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente,
casa povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente
responsável aos olhos de todos.

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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