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Falando em águas - Parte 1: Dia Mundial da Água
Quando falamos em água,
os números são
surpreendentes
e, às vezes, assustadores. Cerca de 97,5% da
água do planeta é salgada e
2,5% é doce, sendo que 70%
desta, está congelada na Antártica e na capa de gelo da
Groenlândia (por enquanto,
pois ambas já estão em processo de derretimento). A
maior parte da água doce remanescente encontra-se a
profundidades inacessíveis ou
é solo úmido e apenas 1% de
toda a água doce da Terra está
disponível para a humanidade.
A situação atual dos recursos hídricos, pela sua distribuição desigual, tanto no tempo
quanto no espaço, além de
sua alteração e uso, abusiv o
e descontrolado pela sociedade humana, constitui-se como
uma das maiores fontes de
conflitos e crises em muitas
partes do mundo. Em inúmeras regiões, no Brasil e no resto do mundo, os extremos secas e enchentes - ganham
amplitude dramática.
No "jovem" século 21, mais
de 1 bilhão (1.000.000.000,
muitos zeros.....) de pessoas
não têm acesso qualitativo,

quantitativo e/ou financeiro a
água potável; mais de 2 bilhões
(2.000.000.000) carecem de saneamento básico e que cerca de
5 milhões (5.000.000), morrem
a cada ano por doenças, evitáveis, veiculadas pela água contaminada. Todos esses zeros
mostram que essa gente não é
"zero à esquerda" e que, portanto, pessoas que tem o direito a qualidade de vida.
Pela primeira vez na história
a maioria da população mundial
vive nas cidades, mais de 3,5 bilhões de pessoas. E as zonas urbanas continuam e tendem a
crescer cada vez mais, sendo,
infelizmente, esse crescimento
traduzido em favelas. Ou seja, a
população cresce numa velocidade maior do que a infraestrutura
das cidades pode se adaptar.
Todos esses números são
surpreendentes e assustadores.
Por isso, depois de 15 anos de
debates, em 2010, a Assembleia
Geral da ONU declarou o acesso
à água potável e instalações sanitárias como um dos direitos
humanos "indispensáveis ao pleno direito à vida". E desde 2000,
com o estabelecimento das "Metas do Milênio" pela ONU, há um
compromisso, da maioria dos lideres mundiais, de reduzir à
metade o número de pessoas
que não têm acesso à água de

qualidade, até 2015.
O dia Mundial da Água, 22
de março, foi instituído pela
ONU em 1992 e desde então,
a cada ano, é destinado a discussão sobre diversos temas
relacionados a agua. Em 2011,
o objetivo do Dia Mundial da
Água 2011 é chamar a atenção do mundo para o impacto
do rápido crescimento urbano,
industrialização e as incertezas provocadas pelas mudanças climáticas, os conflitos e
as catástrofes naturais em sistemas urbanos de água.
O tema deste ano é "Água
para as cidades: responder aos
desafios urbanos" e objetiva incentivar os governos, organizações, comunidades e indivíduos a participarem ativamente
na resolução dos desafios da
gestão das águas urbanas.
Por isso todos são convidados a debater de forma ativa
esses desafios e promover de
forma coletiv a o avanço para
as soluções. Participe das programações do Dia da Água em
nosso município. Serão momentos de trocas de experiências sobre a possibilidade
de gestão sustentável deste
nosso bem comum.
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