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ORDEM DO DIA N° 1/2023

Assunto: Dia Mundial da Água

Desde 1993, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem divulgado o dia 22 de março como o
Dia Mundial da Água. O propósito de tal data é que os Estados-membros da ONU realizem ações de
conscientização sobre a preservação e conservação dos recursos hídricos por parte de toda a
população mundial.

O  conhecimento  acerca  da  importância  dos  recursos  hídricos  é  fundamental  para  o
desenvolvimento  de  vários  setores  da  sociedade.  Nesse  sentido,  aponta-se  que  a  gestão
sustentável da água é primordial para a manutenção da saúde do ser humano, para a produção de
grande parte da energia e, consequentemente, para o bom funcionamento da economia, por meio da
produção de alimentos, manutenção da indústria e transporte.

O tema escolhido neste ano de 2023 foi “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você
deseja  ver  no  Mundo”, com  o  objetivo  de  discutir formas  de  acelerar transformações para
solucionar a crise global da água e do saneamento. A ideia da campanha é despertar mudanças de
atitudes em relação ao uso e consumo de água nas casas, nas escolas, no ambiente de trabalho,
entre  outras  atividades  cotidianas.  Nessa  esteira,  aponta-se  que  os  novos  hábitos  da
população, em geral, contribuirão para o desenvolvimento sustentável e a garantia de água de
qualidade para as próximas gerações.

O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, detentor de 53% dos recursos hídricos
da América do Sul e de 12% de toda água doce superficial disponível no planeta, possui grande
responsabilidade no que diz respeito à gestão sustentável da água e do saneamento. Nesse
contexto,  a  Marinha  do  Brasil,  como  Autoridade  Marítima  Brasileira,  contribui  para  o
desenvolvimento  das  atividades  de  prevenção  à  poluição  hídrica  causada  por  embarcações,
plataformas e suas instalações de apoio nos rios, lagos e mares, bem como participa de ações
de conscientização e educação ambiental.

Destaca-se, ainda, que a Marinha está presente nas áreas marítima, fluvial e lacustre
brasileiras, nas quais realiza, diuturnamente, orientações, pesquisas e inspeções navais, no
intuito que as nossas águas estejam sempre limpas e seguras.

Neste  dia  22  de  março,  Dia  Mundial  da  Água,  a  Marinha  do  Brasil,  por  intermédio  da
Diretoria-Geral de Navegação, reforça o seu compromisso de incentivar a conscientização da
população brasileira a respeito do uso sustentável dos nossos recursos hídricos, de disseminar
a mentalidade marítima, de preservar o meio ambiente e, principalmente, de proteger a nossa
Amazônia Azul.

“Seja a mudança que você deseja ver no Mundo.”

O futuro do Brasil está no mar!

WLADMILSON BORGES DE AGUIAR
Almirante de Esquadra

Diretor-Geral de Navegação
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BONO Especial Nº 282/2023.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.
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