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Defender a saúde como um tema central nas 
questões socioambientais, a partir da 
produção de conhecimento, comunicação e 
atuação em políticas públicas, na perspectiva 
de um desenvolvimento sustentável e justo.

MISSÃO

SENSO DE URGÊNCIA 
Não deixar para amanhã as vidas que devem 
ser salvas hoje 

OUSADIA 
Em levar a saúde para o centro das 
discussões de políticas ambientais 

COLABORAÇÃO
Construção de pontes e diminuição de 
barreiras 

COMPROMISSO
Integridade, ética e responsabilidade 
promovem melhores escolhas 

EXCELÊNCIA
Profissionalismo, rigor técnico, independência 
e transparência na produção do 
conhecimento e atuação

VALORES



2020 será um ano histórico para nos lembrarmos em 
nossas vidas. Experimentamos uma inusitada e 
paradigmática crise sanitária, que assola a espécie 
humana sem fronteiras - e que se revela uma crise 
também social e política. Ela escancara, de um lado, a 
fragilidade e, de outro, os limites de nosso ser suposto 
onipotente. Traz consigo inúmeras oportunidades de 
aprendizado, dentre elas, os valores da saúde e da 
sustentabilidade por uma vida saudável em um meio 
ambiente preservado, um mundo mais justo e 
equânime. Estes aprendizados se tornarão 
transformadores em nossa existência - ao encontro do 
que o Instituto Saúde e Sustentabilidade estabeleceu 
como propósito há mais de uma década.

Evangelina Vormittag
Diretora Executiva



MENSAGEM DA DIRETORA PÁG. 05

Entramos em 2020 determinados a seguir o plano estratégico elaborado em 2019, que teve
como foco principal a mobilização de recursos. Contratamos a consultoria Criando para a
elaboração do plano de captação e acompanhamento de sua execução por um ano.

Tivemos o melhor período de captação desde quando enfrentamos uma difícil fase de
instabilidade financeira, com valorosas possibilidades de parcerias.

Ampliamos o contrato com o Instituto Clima e Sociedade e expandimos nossos projetos para a
região amazônica, onde contamos com a entrada de uma integrante que reside no estado do
Acre. Aprofundamos os nossos esforços na defesa de políticas públicas, com uma posição de
liderança na atuação conjunta com outras organizações sociais componentes da Coalizão
Respirar.

Dentre as ações mais importantes destacamos: a interlocução junto a entidades do setor
indústria, CNI e FIESP, para a redação do texto do Política Nacional de Qualidade do Ar em
trâmite na Comissão de Desenvolvimento Urbano no Congresso; o apoio técnico ao Projeto de
Lei Estadual n. 568 para o avanço dos padrões de qualidade do ar em São Paulo; a articulação
em parceria com o Ministério Público Federal e com as mais importantes associações
médicas brasileiras para defender a efetiva implementação de tecnologias veiculares mais
limpas no país; e a mobilização em defesa da pauta da mobilidade sustentável nas eleições
municipais que resultou em uma carta compromisso assinada por candidatos eleitos.

Demos passos importantes em pesquisa e em parcerias. Fomos contemplados pelo edital
CNPQ - Covid, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP para a execução da
pesquisa intitulada Impacto das restrições de mobilidade urbana sobre a poluição do ar
durante o isolamento social devido à pandemia por COVID-19 em 31 municípios do estado de
São Paulo e que conta com a colaboração da Universidade do Porto, em Portugal. Além disso,
tornamo-nos parceiros no projeto Ares Limpos, também de cooperação internacional na
América Latina, que trata da redução da exposição das crianças na primeira infância ao ar
contaminado, por meio do monitoramento de qualidade do ar de baixo custo em escolas –
que nos aproximou do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Observatório da Inovação e
Competitividade (NAP) do Instituto de Estudos Avançados da USP e da Secretaria de
Educação do Município de SP.

Ficamos muito satisfeitos com o resultado, mesmo diante das dificuldades impostas pela
pandemia.

Agradeço a todos os apoiadores e desejo uma boa leitura a todos.

Evangelina Vormittag



SUMÁRIO

Mensagem da diretora

Nosso propósito

Atuação institucional

Impacto em 2020

Principais atividades

Nossa estrutura

Voluntariado

Transparência

Associados

Parceiros 2020

05

08

10

11

12

20

22

23

24

26

PÁG. 06



SOMOS GUIADOS PELOS 
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
ESTABELECIDOS PELAS 
NAÇÕES UNIDAS



o A poluição atmosférica é o terceiro fator de risco para doenças crônicas não
transmissíveis e mortalidade, perdendo apenas para o tabagismo e dieta de má
qualidade

o Respirar ar tóxico em na cidade de São Paulo significar fumar 4 cigarros por dia
(USP)

o A poluição atmosférica e a mudança do clima, juntas, são o principal tema de
atenção à saúde (Organização das Nações Unidas (ONU)

o No Brasil, políticas públicas que estabelecem as ações voltadas à gestão da
qualidade do ar e seu controle ou não são cumpridas ou estão defasadas. (ISS)

o Todas as 40 cidades brasileiras monitoradas pela OMS possuem níveis de
concentração de poluentes acima do recomendado para segurança em saúde
pelo órgão (OMS)

o No Brasil, a comunicação das medidas de monitoramento não é realizada em
tempo real ou possui parâmetros desatualizados (ISS)

o Os benefícios para a saúde compensam os custos para o cumprimento das
metas do Acordo de Paris (ONU)

o Brasil é um dos últimos colocados no ranking de políticas climáticas, pela
ausência de propostas para a redução de emissões e para eliminação dos
subsídios aos combustíveis fósseis, assim como pela expansão das queimadas.
(IPCC)

A poluição do ar é o primeiro maior perigo global à saúde 
(Universidade de Chicago)

HOJE, PERDE APENAS PARA COVID-19.

NOSSO PROPÓSITO PÁG. 08



O Instituto Saúde e 
Sustentabilidade tem como 
foco de atuação mobilizar e 
apoiar atores do estado e da 
sociedade civil organizada, 
visando suprir as deficiências 
das políticas públicas e ampliar 
o conhecimento geral da 
sociedade brasileira sobre a 
importância da qualidade do ar 
para a garantia dos seus direitos 
fundamentais à saúde e ao 
meio ambiente para a presente 
e futuras gerações.

PARA REALIZAR NOSSO 
TRABALHO, ATUAMOS EM 
TRÊS EIXOS  



PESQUISA E CONHECIMENTO

COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

INFLUÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
E LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA

Investimos na organização e produção de evidências científicas e na
curadoria de saberes no campo da saúde e sustentabilidade de forma
ampla, especialmente relativo aos impactos da poluição atmosférica na
saúde humana e da sua correlação com a emergência climática.
Já lançamos mais de 20 publicações de impacto nacional.

PUBLICAÇÕES PRÓPRIAS | ESTUDOS PARA PARCEIROS E CLIENTES 
| PROJETOS PERSONALIZADOS

Promovemos ações para qualificar o debate público; informar e
conscientizar o cidadão; engajar a sociedade na defesa de seus direitos
fundamentais à saúde e ao meio ambiente e subsidiar evidências aos
gestores públicos. Atuamos com a articulação junto à sociedade civil
organizada para um trabalho conjunto na defesa de causas.

DIVULGAÇÃO NA MÍDIA| CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL | ENGAJAMENTO DIGITAL | EVENTOS E PALESTRAS

Enquanto membros da sociedade civil organizada, representamos o
interesse público em espaços institucionalizados de participação social,
promovemos o diálogo junto a públicos de interesse e de órgãos do
governo, atuamos na construção e revisão de políticas públicas e
promovemos tecnicamente ações de litigância estratégica em temas
relacionados à qualidade do ar e à emergência climática.

SERVIÇOS

SERVIÇOS

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL PÁG. 10



o Interlocução junto à Ministra Carmen Lúcia em defesa da ADI 6.148 que trata
dos padrões de qualidade do ar

o Mais de um milhão de pessoas alcançadas em campanha de comunicação
digital

o 2 pesquisas focadas na análise de políticas públicas sobre a qualidade do ar
no país

o Apoio técnico ao projeto de lei n° 568 de 2020 da ALESP com objetivo de
atualizar e tornar efetivos os Padrões de Qualidade do Ar

o Liderança e Apoio técnico na revisão do projeto de lei n° 10.521 de 2018, da
Câmara dos Deputados, que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar

o Mobilização e Evento online de 15 associações médicas brasileiras para a
defesa da manutenção dos prazos para a comercialização de veículos menos
poluidores no Brasil

o Manifesto publicado “Queremos respirar no ‘novo agora’” estabelecendo os
principais marcos para uma retomada da econômica pós-pandemia mais
sustentável

o Compromisso de 8 candidatos à prefeitura e 42 candidatos à vereança, com
propostas concretas para melhorar a qualidade do ar que assinaram a Carta
Mobilidade e Clima para a cidade de São Paulo

o Denúncia ao Ministério Público de São Paulo sobre a desmobilização
injustificada do Comfrota, resultando na retomada das atividades do órgão
colegiado

Dentre nossos diferenciais 

FORTALECEMOS A PROMOÇÃO DO DIÁLOGO E DA 
INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL. 

IMPACTO EM 2020 PÁG. 11



Nossos projetos e atividades estão distribuídos 
em dois programas:

FOCO 
AR, 
CLIMA E 
SAÚDE

FOCO 
VOCÊ 
MAIS 
SAUDÁVEL

PRINCIPAIS ATIVIDADES PÁG. 12



DIREITO EM SAÚDE

Coluna de artigos informativos e acessíveis sobre leis que garantem o direito
fundamental à saúde aos cidadãos.

DESASTRE EM MINAS GERAIS

A pesquisa Altos níveis de metais no sangue e urina de residentes de Barra Longa -
área afetada pela ruptura da barragem: Um estudo preliminar de biomonitoramento
humano foi publicada na Revista Environmental Toxicology and Pharmacology.

Trata-se da publicação do primeiro estudo de biomonitoramento que mostrou a
presença de altos níveis de metais em sangue e urina de um grupo de residentes
na área afetada pelos resíduos da barragem. Sua realização partiu da primeira
pesquisa que realizamos em 2016, sobre o estado de saúde na população de Barra
Longa.

FOCO VOCÊ MAIS SAUDÁVEL PÁG. 13

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13826689


ATUAÇÃO NACIONAL

POLÍTICA NACIONAL DE QUALIDADE DO AR

O Projeto de Lei 10.521/2.018, que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar e
cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar, tramita na Câmara dos
Deputados, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, e pretende se tornar o
principal marco regulatório da qualidade do ar no Brasil. Atuamos fornecendo apoio
técnico para o aperfeiçoamento da redação do PL e liderando a interlocução entre
sociedade civil, setor privado e parlamentares para construir um ambiente favorável
à defesa da pauta no Congresso Nacional.

GRUPO DE TRABALHO DE QUALIDADE DO AR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Integramos oficialmente o Grupo de Trabalho de Qualidade do Ar da 4a Câmara de
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal e nossa atuação
centrou-se nas seguintes frentes:

o Elaboramos o parecer técnico que embasou a denúncia dos procuradores
federais à Procuradoria Geral da República (PGR) e que ensejou o ingresso da
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.148, que trata da
inconstitucionalidade da Resolução Conama n° 491/2018, que dispõe sobre os
padrões de qualidade do ar e elaboração do amicus curiae na ADI 6.148 -
ambos aguardam apreciação da Ministra Carmen Lúcia;

o Demos apoio à representação que embasou a entrada da ADPF 623/DF sobre
regras de representação e indicação de membros que compõe o Conama. A
peça recebeu a premiação de melhor tese jurídica em evento da Associação
Nacional dos Procuradores da República;

o Elaboração de conteúdo técnico ao procedimento administrativo instaurado
no MPF para apreciar o pedido da Anfavea para postergar a implementação da
nova fase do Proconve, determinada pelo Conama e que implica na
comercialização de veículos com motores mais poluentes;

o Executamos a pesquisa Análise do monitoramento de qualidade do ar no Brasil
que partiu de questionários enviados pelo GT às Secretarias de Meio Ambiente
dos estados e elaboramos um artigo aceito para publicação na Revista de
Estudos Avançados.

FOCO AR, CLIMA E SAÚDE PÁG. 14



ATUAÇÃO NACIONAL

CAMPANHA INIMIGO INVISÍVEL

Após eclodir a crise econômica resultante do impacto da pandemia de Covid-19 e
das medidas de isolamento social, a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores, Anfavea, manifestou publicamente o interesse na
prorrogação dos prazos das próximas etapas do Programa de Controle da Poluição
do Ar por Veículos Automotores (Proconve) determinados no Conselho Nacional do
Meio Ambiente. Nós, em parceria com a Coalizão Respirar, defendemos o
atendimento ao disposto nas resoluções de 2018. Para tanto realizamos:

o Lançamento da campanha Inimigo invisível;
o Envio de cartas aos conselheiros do Conama, à Cetesb e Secretaria do Estado

do Meio Ambiente;
o Reuniões com Presidente da Cetesb, Patrícia Iglecias e o Secretário de Meio

Ambiente do Estado, Marcos Penido
o Organização de um evento em parceria com 15 associações médicas que

publicaram carta em defesa do Proconve

MANIFESTO QUEREMOS RESPIRAR NO ‘NOVO AGORA’

Com o objetivo de estimular o poder público a investir em uma retomada
econômica sustentável durante e após a crise que se estabeleceu com a pandemia
de Covid-19, as entidades que compõem a Coalizão Respirar apresentaram
um manifesto intitulado Queremos Respirar no “Novo Agora” com seis pedidos
públicos. Além de uma reunião com o Secretário de Qualidade Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente, André França, em que afirmou que a qualidade do ar
está sendo tratada como pauta prioritária na agenda ambiental da gestão federal,
publicamos o artigo O ar que você respira pode agravar a pandemia no jornal Le
Monde Diplomatique.

FOCO AR, CLIMA E SAÚDE PÁG. 15

https://www.saudeesustentabilidade.org.br/noticias/queremos-respirar-no-novo-agora/


ATUAÇÃO NA AMAZÔNIA

AVALIAÇÃO DA INICIATIVA DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NO
ESTADO DO ACRE

Iniciamos a análise da iniciativa do monitoramento da qualidade do ar com
equipamentos de baixo custo no estado do Acre em 2020 com o apoio do Instituto
Clima e Sociedade e parceria com o Ministério Público Estadual do Acre e a
Universidade Federal do Acre. O projeto busca identificar os desdobramentos
dessa iniciativa, e, se positiva, no futuro estimular a o monitoramento inexistente nos
demais estados que compõem a Amazônia Legal.

FOCO AR, CLIMA E SAÚDE PÁG. 16



ATUAÇÃO EM SÃO PAULO

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR NO ESTADO DE SÃO PAULO

Apoiamos a elaboração da minuta e da justificativa técnica do Projeto de Lei
568/2020 que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A
proposta fixa metas e prazos para o atingimento dos padrões de qualidade do ar,
com níveis de concentração de poluentes seguros para a saúde da população.

Pesquisa no tema

Levantamos a qualidade do ar no Estado de São Paulo entre os períodos 2013 a
2018, comparando às Metas intermediárias e Padrão final determinados pelo
Decreto 59.113/2013 há 8 anos. A pesquisa teve a intenção de subsidiar dados para
a defesa do avanço do padrão de qualidade do ar no Estado. Os resultados, que
atestam que São Paulo já está preparado para instituir novas metas, foram
apresentados à Cetesb, MPF e deputados da ALESP envolvidos no PL 568/2020.

MOVIMENTO FAMÍLIAS PELO CLIMA CONTRA O PROGRAMA INCENTIVAUTO

Oferecemos apoio estratégico de comunicação e mobilização com públicos de
interesse ao Movimento Famílias pelo Clima que entrou com uma ação contra o
Governo do Estado de São Paulo por descumprimento da Política Estadual de
Mudanças Climáticas. O argumento central foi que o Programa IncentivAuto, criado
no final de 2019, oferece subsídios ao setor automotivo sem qualquer contrapartida
para redução das emissões de gases do efeito estufa do setor. Como resultado, o
Movimento venceu a ação de pedido de antecipação de provas.

FOCO AR, CLIMA E SAÚDE PÁG. 17



ATUAÇÃO EM SÃO PAULO

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL NAS ELEIÇÕES EM SÃO PAULO

Como parte da Rede Mobilidade e Clima de São Paulo, grupo de entidades civis
que atuam conjuntamente em defesa da mobilidade sustentável, apoiamos o
desenvolvimento de uma campanha de comunicação e advocacy para incidir
positivamente nas eleições municipais na capital a partir de duas frentes: diálogo
com candidatos e conscientização dos eleitores.

Lançamos o website Mobilidade Sustentável em São Paulo e uma Agenda
Propositiva Para a Cidade de São Paulo que sistematizou prioridades, desafios e
oportunidades para que a gestão pública pudesse investir em avanços na pauta.
Dentre os resultados, destacamos:

o Carta compromisso com assinatura de 8 candidatos à prefeitura e 42 
candidatos à vereança de São Paulo;

o Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas pela campanha;

o Publicações digitais com 15 mil acessos.

FOCO AR, CLIMA E SAÚDE PÁG. 18

https://mobilidadenaseleicoes.org.br/saopaulo/wp-content/uploads/2020/10/Agenda-MobClima_WEB.pdf
https://mobilidadenaseleicoes.org.br/saopaulo/wp-content/uploads/2020/10/Agenda-MobClima_WEB.pdf


ATUAÇÃO EM SÃO PAULO

INCIDÊNCIA PARA A TRANSIÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS EM SÃO PAULO

FOCO AR, CLIMA E SAÚDE PÁG. 19

Decidimos, em parceria com as entidades
Purpose, Greenpeace, Idec e ICCT Brasil,
encaminhar uma Denúncia ao Ministério
Público de São Paulo, relatando a situação
de abandono do Comitê Gestor do
Programa de Acompanhamento da
Substituição de Frota por Alternativas Mais
Limpas do município de São Paulo,
Comfrota, um órgão colegiado instituído
para acompanhar a renovação da frota de
ônibus.

Logo após o encaminhamento da denúncia
à Prefeitura de São Paulo pelo MP-SP, suas
atividades foram retomadas.
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ORGANOGRAMA
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DIRETORIA EXECUTIVA BIÊNIO 
2019 - 2020

Diretora Executiva
Evangelina Vormittag

Coordenador de Advocacy e Políticas Públicas 
Hélio Wicher Neto

Coordenadora de Comunicação 
Camila Acosta Camargo

Analista de Políticas Públicas
Bruna Lima

EQUIPE 
EXECUTIVA

Patrono 

Paulo Hilário Nascimento Saldiva 

Conselho Deliberativo 

Alberto J. N. Ogata

José Luiz Egydio Setúbal 

Paulo Yazigi Sabbag 

Valdir Cimino 

Conselho Fiscal 

Antonio Sérgio Macedo da Fonseca 

Flavia Bozzola Vieira 

Ruy Guilherme Cordero da Silva 

Conselho Consultivo 

Flávio Francisco Vormittag

José Theodoro Alves de Araujo

Paulo Hilário Nascimento Saldiva
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Ademar Aragão – Voluntário de TI

Andressa Anastacio – Voluntária de Pesquisa (USP)

Bruno Caruso – Advogado voluntário (Araújo e Policastro)

Fernanda Pereira Leite – Advogada voluntária (Araújo e Policastro)

Gabriel Brody Yamauti – Voluntário de TI (IBM)

Giovana Toth – Estagiária voluntária de Comunicação (FMU)

João Medeiros – Voluntário de RH

Julio Malini – Estagiário voluntário de Comunicação (FMU)

Laura Correia – Estagiária voluntária de Comunicação (FMU)

Marília Monteiro de Barros F. Velloso – Voluntária no projeto Direitos em Saúde

Marina Pacheco de Araujo Paciullo – Voluntária no projeto Direitos em Saúde

Marina Spirandelli – Voluntária de Gestão (IBM)

Patrícia Ferrini – Voluntária de Pesquisa e Gestão

Samirys Rodrigues – Voluntária de Pesquisa (USP)

CONSELHO

Os Conselhos Deliberativo, Consultivo e Fiscal do Instituto Saúde e Sustentabilidade são
formados por profissionais especializados e que apoiam atividades de gestão e de
mobilização de recursos. Sua renovação ocorre bienalmente.

COLABORADORES IBM

Voluntariado corporativo da IBM Brasil que promove horas de atividades de trabalho pro
bono em diversas áreas.

ESTAGIÁRIOS FMU FIAM-FAAM

Parceria com a Escola de Comunicação da FMU FIAM-FAAM para que estudantes do
curso de Relações Públicas realizem estágio não-remunerado no Terceiro Setor.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Voluntários pós-graduandos da Faculdade de Medicina, Faculdade de Saúde Pública e do
Instituto de Estudos Avançados desenvolveram atividades científicas junto ao ISS,
contando com a co-orientação em estudos e publicações da Dra. Evangelina Vormittag.

PESSOAS FÍSICAS

O ISS tem vagas de voluntariado para pessoas físicas nas áreas de tecnologia, pesquisa,
administrativo, RH, comunicação, entre outras.

AGRADECIMENTOS DE 2020
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68.778,12 
14%

22.724,60 
5%

45.500,00 
9%

355.706,99 
72%

Outras receitas

Venda de serviços

Associados

122.919,92 
23%

75.915,50 
14%

117.290,69 
22%

81.974,43 
16%

108.328,22 
21%

20.135,82 
4% Pesquisa

Desenvolvimento
Institucional

Advocacy

Comunicação e
Mobilização

Administrativas

Financeiras e
tributárias

RECEITAS

DESPESAS

*Outras receitas englobam receitas financeiras, doação de bens e trabalho voluntário, 
este último sendo alocado nas atividades da organização.

*

Clique aqui e 
acesse nosso 

balanço 
completo

TOTAL: R$492.709,71

TOTAL: R$526.564,58

https://drive.google.com/file/d/1Blz_vCsA83mSkSLXG-8yjSl3HnlvNqbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Blz_vCsA83mSkSLXG-8yjSl3HnlvNqbt/view?usp=sharing
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FUNDADORES

Alberto de Carvalho Alves
Alcides Amadeu Junior
Alcir Vilela Junior
Alexandre da Silveira Tupinambá (in 
memoriam)
Ana Lúcia Jacinto Andrade Merlino
Ana Luisa Vasconcelos Kissajikian
Andréa de Lima
Angela Maria da Motta Pacheco
Anna Christina Cardoso de Mello
Anna Sara Shafferman Levin
Anthony Wong (in memoriam)
Antonio Ruy Chaves Filho
Antônio Sérgio Macedo Fonseca
Beatriz da Motta Pacheco Tupinambá
Blenda Sueny Marcelletti de Oliveira
Camila Lutfi de Paula Machado
Clara Beatriz Lourenço de Faria
Cláudio Dinucci Giannella
Daisy de Souza Randis
Deolinda Maria Cardoso de Sequeira
Diogo de Mello Ferreira
Eduardo Mazzaferro Ehlers
Érica Miranda de Toledo Gallucci
Evangelina da Motta Pacheco Alves de 
Araujo Vormittag
Fábio José Feldmann
Fernanda Pereira Leite
Fernando Antônio Nogueira de Lucena
Fernando Pedro Louro
Flavia Bozzolla Vieira
Flávio Francisco Vormittag
Franklin Roosevelt Mendes Thame

Ivone da Silva Miguel
Jorge Raimundo Filho
José Luiz Gomes do Amaral
José Paulo Bueno
José Theodoro Alves de Araujo
Kaline Maria Nogueira de Lucena 
Fonseca
Kátia Yuriko Ito
Lidia Adela Lucia Amicón
Marcelo Chiara Bertolami
Maria Camila Giannella Brant de 
Carvalho
Maria Cristiane Alves de Araujo
Maria de Souza Oliveira Tavares
Maria Eugênia Gattaz Neves
Maria Luiza Vianna Ferreira
Mariana da Cunha Menezes
Mário Prestes Monzoni Neto
Mauricio Simões Abrão
Mozart de Carvalho Pereira
Natasha Slhessarenko
Paul Henner Helmond Ehringhaus
Paulo Hilário Nascimento Saldiva
Rachel Biderman Furriela
Rosemarie Teresa Nugent Setubal
Rosilaine Souza Arruda Teberges
Ruy Guilherme Cordero da Silva
Sérgio Nicastri
Silvia Figueiredo Costa
Tatiana Corrêa Fonseca
Ulysses de Paula Eduardo Junior
Vitor Hugo Kamphorst
Walter José Senise
Wanderley Nunes Ferreira
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HONORÁRIOS

Pessoas físicas ou jurídicas, voluntárias, que merecem especial
reconhecimento em razão do seu relevante comprometimento em
prol do engrandecimento do Instituto Saúde e Sustentabilidade.

Pessoas físicas

Ademar Aragão

Ana Luisa Vasconcelos Kissajikian

Andréa de Lima

Blenda Sueny Marcelletti de Oliveira

Eduardo Juan Troster

Evangelina da Motta P. A. de Araujo Vormittag

Flávio Francisco Vormittag

José Theodoro Alves de Araujo

Laís Fajersztajn

Patrícia Siqueira

Paulo Hilário Nascimento Saldiva

Pessoas jurídicas

Araújo e Policastro Advogados

CADesign

Contaget Contabilidade

Comunica Estúdio de Criação
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APOIO
Instituto Clima e Sociedade

PARCEIROS
Coalizão Respirar
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Famílias Pelo Clima
Fundación Horizonte Ciudadano (Chile)
Greenpeace
Hospital das Clínicas
Instituto Alana
Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC
Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA
Instituto de Estudos Avançados
International Council on Clean Transportation - ICCT Brasil
Ministério Público Estadual
Ministério Público Federal
Rede Mobilidade e Clima
Rede Nossa São Paulo
Secretaria de Educação – Prefeitura Municipal de São Paulo
Universidade Federal do Acre
Vital Strategies
WRI Brasil
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