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Anualmente, a Organização das Nações Unidas (ONU) , que 
criou a data comemorativa em 1992, escolhe um tema para 
ser debatido no Dia Mundial da Água. Com isso, a ONU 
propõe uma reflexão a respeito das condições da 
infraestrutura hídrica e os problemas associados à sua 
restauração e proteção, além de chamar a atenção para os 
problemas de escassez de água potável, para a necessidade 
de preservar e usar racionalmente os recursos hídricos e 
para a tomada de medidas necessárias para resolver o 
problema de fornecimento de água potável à população.
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Mas é possível combater as 
mudanças climáticas e 
garantir que todos tenham 
uma alimentação saudável, 
inclusive por meio de 
pequenas ações rotineiras. 
Confira as cinco dicas da FAO e 
participe da luta contra o 
aquecimento global:

As variações e fenômenos 
climáticos extremos são umas 
das principais causas do 
aumento da fome no mundo, 
segundo a Organização das 
Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO). Com o crescimento da 
população mundial, a produção 
de comida enfrenta o desafio 
de alimentar mais pessoas em 
meio a condições ambientais 
imprevisíveis.
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‘’Natureza e 
mudança climática’’

O Dia Mundial da Água, que será comemorado 
este ano em 22 de março,  tem como  tema 
'Natureza e mudança climática',  com o 
objetivo de destacar como a água e a mudança 
climática estão ligadas.

Assim você se conscientiza sobre como evitar o gastos 
desnecessários de água não só no Dia Mundial da Água, 
mas em várias situações da sua vida.

1. Tenha uma dieta mais 
sustentável e diversificada:

3. Use menos água

2. Reduza o desperdício de 
comida

4. Conserve os solos e a água 
limpos

5. Apoie os produtores 
locais

Cinco ações que você pode 
adotar para combater o 

aquecimento global:

LAVE BEM AS MÃOS 

CUIDAR DA SUA SAÚDE  E DAS 

PESSOAS PRÓXIMAS,  TAMBÉM É 

UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL E 

DE PRESERVAÇÃO. 
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