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SOBRE O SELO

ABOUT THE STAMP

O selo, no formato circular, apresenta a marca do 8º Fórum Mundial da Água,
que repousa sobre um fundo de linhas
onduladas que simulam o fluxo de um
rio. Trata-se de uma composição de cinco elementos que representam o tempo,
a localização, a água, a sustentabilidade
e o numeral relativo à edição do evento.
O elemento tempo é representado pelas duas figuras simétricas e espelhadas
que formam uma ampulheta, remetendo
para a necessidade e a premência de agir,
decidir e compartilhar. Na gota superior,
sobre fundo verde, o mapa da América
do Sul revela a localização do primeiro
Fórum a ser realizado no continente. Em
azul e branco, a gota inferior simula o elemento água, motivação do Fórum. A representação conjunta do verde e do azul
traduz a sustentabilidade entre o meio
ambiente e a água, elementos essenciais
à vida no nosso planeta. Por fim, o quinto
elemento faz alusão ao numeral 8(oito),
graficamente representado pela junção
dos dois elementos externos, representando a oitava edição do evento. Ao centro, à esquerda, a legenda com a identificação do evento e à direita o local e o
ano de sua realização. Na base do selo a
legenda do tema central desse encontro:
“Compartilhando Água”. Foram utilizadas técnicas de ilustração vetorial.

A round stamp that bears the 8th
World Water Forum’s logo, which rests
on a background of wavy lines designed
to simulate a river flow. It is a composition
of five elements that represent time,
location, water, sustainability and the
number related to the current event
edition. The “Time” element is represented
by the two symmetrical and mirrored
images that form an hourglass, referring
to the need and urgency to act, decide
and share. On the top part, on a green
background, the map of South America
reveals the location of the first Forum to
be held on the continent. In blue and white,
the bottom drop simulates the water
element, the Forum’s main objective. The
joint representation of green and blue
describes the sustainability between the
environment and water, essential elements
of life on our planet. Finally, the fifth
element alludes to the number 8 (eight),
graphically represented by the junction of
the two external elements, representing
the eighth edition of the event. From the
center to the left, the caption identifying
the event and to the right, the place and
the year when it will be held. On the stamp
base is the caption describing the main
theme of this meeting: “Sharing Water”.
Vector illustration techniques were used
to create this stamp.
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8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA
Brasília sediará, de 18 a 23 de março de 2018, o 8º Fórum
Mundial da Água, evento organizado a cada três anos pelo
Conselho Mundial da Água (WWC, sigla em inglês) juntamente com o país e cidade anfitriã. Será o primeiro Fórum a ser realizado no hemisfério sul. O motivo central desse encontro,
“Compartilhando Água”, foi inspirado na experiência brasileira
de intercâmbio e fortalecimento dos laços de cooperação entre
as nações nesse tema.
O Fórum proporciona debates e intercâmbios de experiências, procura definir uma visão estratégica comum sobre recursos hídricos e gerenciamento do uso de água entre todos os interessados. Tem como missão estabelecer compromissos políticos
e incentivar ações em todos os níveis da sociedade, incluindo tomadores de decisão, para facilitar a conservação, o desenvolvimento, o planejamento, o gerenciamento e o uso da água de maneira sustentável para o benefício de todos.
Será uma oportunidade para se discutir a governança da
água, o seu acesso às populações carentes, os seus usos preponderantes e a sua gestão nos momentos extremos, seja em situações de enchentes, seja nos momentos de escassez.
Será, também, o Fórum da Sustentabilidade, ocasião para
promover reflexões de diferentes setores institucionais sobre o
tema da água e sua importância social, econômica e ambiental,
ampliando o espectro institucional e incluindo nas discussões jovens, estudantes, representantes da sociedade civil de diferentes
perfis, mídia e empresários.
O Fórum é estruturado em seis componentes:
1. Temático, como orientação central para os debates e
discussões;
2. Regional, com a apresentação das perspectivas das diversas regiões globais;
3. Político, oportunidade de promoção do diálogo com os
representantes eleitos (prefeitos, parlamentares, governadores, ministros e chefes de estado);
4. Sustentabilidade, transversal a todos os outros componentes, promoverá o debate sobre os vários aspectos do
uso sustentável dos recursos hídricos;
5. Fórum Cidadão, como plataforma aberta de discussão entre
todos os interessados com vistas a troca de experiência,

capacitação, estabelecimento de parcerias, etc.;
Feira e Exposição, espaço para os interessados apresentarem suas contribuições e iniciativas, promovendo intercâmbio e troca de experiências.
Sediar o Fórum Mundial da Água de 2018 será uma grande
oportunidade para o Brasil reafirmar o papel protagonista no cenário internacional do setor de recursos hídricos e um dos legados para o país será a consolidação desse papel, tanto no cenário
regional como global.
Os Correios, por meio da primeira Emissão Filatélica de 2018,
registram a realização do 8º Fórum Mundial da Água no Brasil,
ansiando que os debates desse encontro resultem em maior
conscientização de todos com relação à importância do desenvolvimento e conservação dos recursos hídricos, notadamente
no que se refere ao acesso à água potável e ao saneamento.
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Ricardo Medeiros de Andrade
Diretor Executivo do 8º Fórum Mundial da Água

8TH WORLD WATER FORUM
Brasília will host the 8th World Water Forum from March 18
to 23, 2018, an event held every three years by the World Water
Council (WWC) along with the host country and city. It is the
first time the Forum will be held in the Southern Hemisphere.
The central motif of this meeting, “Sharing Water”, was inspired
by the Brazilian experience of exchanging and strengthening
cooperation among nations in this theme.
The Forum shall provide discussions and exchange
experiences, seeks to define a common strategic vision on
water resources, water management and use among all parties
concerned. Its mission is to establish political commitment and
encourage actions at all levels of society, including decision
makers, to facilitate the preservation, development, planning,
water management and use in a sustainable manner for the
benefit of all.
It will be an opportunity to discuss water governance, its
access to those in need, its prevailing uses and its management

in critical situations, whether in flood situations or in times of
scarcity.
It will also be the Sustainability Forum, an occasion to
promote reflections of different institutional sectors on
the water issue and its social, economic and environmental
importance, expanding the institutional spectrum and including
in the discussions young people, students, representatives
of civil society of different profiles, media professionals and
entrepreneurs.
The Forum is divided into six components:
1. Thematic, as a main guideline for debates and
discussions;
2. Regional, by presenting the points of view of several
global regions;
3. Political, an opportunity to promote dialogue with
the elected representatives (mayors, congressmen,
governors, ministers and heads of states);
4. Sustainability, across all other components, the
forum will promote debates on several aspects of the
sustainable use of water resources;
5. Citizen Forum, as an open platform for discussion
among all concerned parties with a view to exchanging
experience, training, establishing partnerships etc.;
6. Fair and Exhibition, a space for the concerned parties to
present their contributions and initiatives, and also to
promote experience exchange.
Hosting the 2018 World Water Forum will be a great
opportunity for Brazil to reaffirm its leading role in the water
resources sector international scenario and one of the legacies
for the country will be the consolidation of this role, both in the
regional and global scenario.
The Brazilian Post, through the first Philatelic Release of 2018,
highlights the the 8th World Water Forum in Brazil, hoping that
the debates and outcomes of this meeting will result in greater
awareness regarding the importance of the development and
preservation of water resources, the access to drinking water
and sanitation.

Ricardo Medeiros de Andrade
Executive Director of the 8th World Water Forum

