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Mudanças Climáticas, Saúde e Cidades
Cidades são organismos vivos e dinâmicos, assim como nós, seres humanos. O
funcionamento de grandes centros urbanos é análogo aos vários sistemas e funções do
corpo. Os habitantes são como as células desse organismo, que se deslocam por artérias,
como as vias e ruas, são conectadas por nervos, grandes sistemas de processamento de
informações, e eliminam seus resíduos e dejetos por meio do sistema de veias, com
auxílio das funções renais, de maneira similar ao descarte de resíduos de nossos centros
urbanos. O diagnóstico atual, porém, é de que nossas cidades estão doentes, alertou o
médico patologista e pesquisador brasileiro, Dr. Paulo Saldiva, durante o XIII Encontro
Nacional do CB27, promovido entre os dias 25 e 27 de março, em Vitória, e cuja
discussão focou a conexão entre mudanças climáticas e saúde.
Presente ao Seminário Internacional sobre Mudanças Climáticas e Saúde, Saldiva
comparou cidades aos sistemas do corpo humano, e ressaltou que nossas cidades
sofrem de quadros diversos de patologias, como a obesidade, por terem se tornarem
grandes demais, por problemas pulmonares, gerados pela contaminação do ar por gases
poluentes principalmente dos transportes e indústrias, por problemas em suas funções
renais, ao enfrentar problemas com o destino final dado aos resíduos sólidos. Para curálas, são necessárias novas abordagens, a partir de políticas e ações que visem ao
desenvolvimento urbano sustentável.
Este diagnóstico nos preocupa, pois isso não apenas significa maior precarização
da qualidade de vida em nossas cidades, como desequilibra nossos sistemas de saúde
pública e privada, uma vez que provocam o aumento de doenças respiratórias e
cardíacas, e impacta diretamente os cofres públicos. Esse debate torna-se
particularmente apropriado considerando a cidade sede do evento, que sofre pela
contaminação do ar proveniente da atividade de mineradoras no Porto Tubarão, no
Espírito Santo.
Diante dessa análise, o Fórum CB27 persevera para buscar soluções aos
principais desafios socioambientais contemporâneos por meio da troca de experiências
e exemplos de superação. Nesta oportunidade, o Seminário Internacional lançou luz a
dois casos emblemáticos que possuem em comum o caráter de transformação: o caso da
cidade de Cubatão, município conhecido por seu pólo industrial e que em meados da
década de 90 ficou nacionalmente conhecida pela contaminação do ar, e da Área
Metropolitana do Vale de Aburrá, região metropolitana de Medellin, na Colômbia, que
reúne 10 municípios, e que sofre com características naturais de sua localização,
agravada pelo crescimento da frota de carros da região. Ambos os casos foram marcados
por um processo de transformação em seus territórios, que passaram de regiões com
profundos problemas de contaminação do ar, provocados por motivos distintos, mas
que atualmente alcançaram importante evolução para a superação destes desafios.
Estes exemplos nos inspiram a agir de forma proativa para garantir que nossas
cidades sejam ambientais saudáveis e ambientalmente equilibrados.
Uma série de plataformas, projetos e iniciativas foram apresentadas por
instituições convidadas de diversos setores, como caminhos para esse objetivo. A partir
de relatos, trocas de experiência e interação, foram priorizadas cinco temáticas de
trabalho e uma série de iniciativas e programas relacionados (ver Anexo): i. Arborização
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urbana; ii. Resíduos e educação ambiental; iii. Mobilidade urbana sustentável e suas
conexões com qualidade do ar e indústria, iv. Gestão de riscos; v. Gestão transversal e
comunicação.
Caminhada adiante do Fórum CB27
O XIII Encontro Nacional também marcou a reunião da Assembleia do Fórum CB27,
oportunidade na qual revisamos o planejamento estratégico para o ano de 2018,
elencamos prioridades temáticas para aprofundamento ao longo dos encontros
nacionais do CB27 e determinamos metas para o grupo.
Anualmente, no primeiro Encontro Nacional do ano, realizamos novas eleições para os
cargos de Coordenação. Foram indicados, eleitos por consenso e conduzidos a suas
respectivas funções, conforme descrito a seguir:
1. Coordenador Nacional: André Fraga, Secretário Municipal de Cidade Sustentável e
Inovação de Salvador
2. Coordenador Nacional Adjunto: Luiz Emanuel Zouain da Rocha, Secretário Municipal
de Meio Ambiente de Vitória
3. Coordenadores Regionais:
Sudeste – Justino Carvalho Neto (Rio de Janeiro)
Norte – Carlos Fabrício Dias (Belém)
Centro Oeste – José Marcos da Fonseca (Campo Grande)
Sul – Nelson Mattos (Florianópolis)
Nordeste - Maria Águeda Muniz (Fortaleza)
Reunidos em plenária, nós, Secretários e seus representantes, determinamos metas a
serem perseguidas ao longo do ano de 2018:
Meta 1: Garantir que todas as capitais recebam os recursos da TCFA
Meta 2: Manter e ampliar espaços de representação e pressão em prol da agenda
das capitais junto ao governo federal e Congresso Nacional
Meta 3: Alcançar a marca de 100% das capitais que tenham concluído seus
inventários de emissões de gases de efeito estufa e levantamento de riscos
Meta 4: Fortalecer fontes de financiamento e capacidade institucional do CB27
Meta 5: Alcançar a marca de 100% das capitais que tenham planos de arborização
urbana
A consolidação e reconhecimento do CB27 não seria possível sem o apoio das
instituições parceiras que nos acompanham desde nossa fundação. Desta forma, com
grande satisfação agradecemos à Fundação Konrad Adenauer, pelo apoio institucional e
financeiro, que será renovado por mais três anos, e com ICLEI - Governos Locais pela
Sustentabilidade, pela parceria institucional. Valorizamos, também, o empenho da
Secretaria de Meio Ambiente de Vitória para a realização bem sucedida do evento.
Nós, Secretários de Meio Ambiente das capitais presentes ao XIII Encontro Nacional
do Fórum Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27,
subscrevemos a carta:
1. Augusto César de Mendonça
Viana, Aracaju
2. Carlos Fabricio Dias, Belém

3. Mário Werneck, Belo
Horizonte, representado por
Sérgio Gomes
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4. Daniel Pedro Rios Peixoto, Boa
Vista, representado por Ícaro
Costa
5. José Marcos da Fonseca,
Campo Grande
6. Marilza do Carmo Oliveira
Dias, Curitiba, representado por
Dâmaris Seraphim
7. Nelson Mattos, Florianópolis
8. Maria Águeda Muniz, Fortaleza
9. Gilberto Marques, Goiânia
10. Abelardo Jurema Neto, João
Pessoa, representado por
Carolina Cigerza

11. Marcio Souza, Macapá
12. Germana Pires Coriolano,
Palmas
13. Bruno Schwambach, Recife,
representado por Carlos
Mauricio Guerra
14. Justino Carvalho Neto, Rio de
Janeiro
15. André Fraga, Salvador
16. Olavo Braz, Teresina,
representado por Claudinei
Feitosa
17. Luiz Emanuel Zouain da
Rocha, Vitória

Com confiança por um futuro ambicioso, Vitória, 27 de março de 2018.
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