
REGENERAÇÃO VERDE: CAPITAIS PELA DEFESA DOS BIOMAS

Em 2012, durante a Rio+20, as 26 capitais de estado e o Distrito Federal se reuniram em torno
de um compromisso pela sustentabilidade. Ao longo de nove anos de trajetória, o CB27
construiu um legado que resiste em meio às crises que se agravam no Brasil.

Hoje, mais que um espaço para compartilhamento de experiências, a união das capitais pode
ser instrumento para a regeneração verde do país. O federalismo ambiental é o caminho para
reunir esforços nacionais e internacionais em defesa dos biomas.

O agravamento da pandemia da covid-19 aprofunda as injustiças socioambientais que nos
dividem e alerta a humanidade sobre os riscos da devastação de biomas. São mais de 50
milhões de pessoas vivendo nas capitais brasileiras: da Caatinga ao Pampa, da Mata Atlântica
à Amazônia. A defesa dos nossos biomas é condição necessária para a preservação da rica
biodiversidade nacional e fundamental para a mitigação dos efeitos das emergências
climáticas.

A implementação dos planos de restauração ambiental deve protagonizar o enfrentamento das
desigualdades, pobreza e fome, realizando todo o potencial natural das cidades brasileiras.
Trabalho e renda verde para os que mais precisam.

A agenda ecológica apresenta caminhos para despertar a economia. Adaptação da
infraestrutura urbana com soluções baseadas na natureza, arborização de vias, pagamento por
serviços ambientais, valoração de resíduos, saneamento e águas limpas, energia solar e
agricultura urbana em equilíbrio com a natureza são só alguns exemplos de atividades que
aliam economia de baixo carbono à proteção do meio ambiente.

A defesa dos nossos biomas e a restauração do meio ambiente oferecem um horizonte de
alternativas para a retomada das cidades brasileiras. Juntos haveremos de construir a
regeneração verde do país.
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