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Interesse sobre mudanças climáticas lota curso no a uditório da 
CETESB 

Josilene Ferrer e João Wagner Alves ministram curso para grupo de 100 
funcionários. 
 
Quatro horas de aula não foram suficientes para fazer arrefecer o 
interesse dos alunos sobre mudanças climáticas. No intervalo, antes da 
última parte do curso “Entenda as questões sobre Mudanças Climáticas 
e suas negociações internacionais”, Josilene Ferrer era ainda assediada 
pelos participantes que desejavam mais informações sobre o assunto. 
 
“Isso mostra que a questão das mudanças climáticas está despertando 
um real interesse no corpo funcional da CETESB e da SMA”, avalia 
Ferrer, gerente do Setor de Clima e Energia, coordenadora técnica do 
curso, que ministrou as aulas das 10h00 às 15h00, deixando a parte final 
para o João Wagner Silva Alves, do mesmo setor. 
 
Esse interesse, diagnosticado nos levantamentos realizados pelo 
Programa de Capacitação Continuada da CETESB, motivou a realização 
do curso que contou com cem participantes de todas as diretorias, sendo 
26 das agências ambientais do Interior e cinco da SMA. 
 
O programa foi elaborado para atender os funcionários com pouco ou 
nenhum conhecimento sobre mudanças climáticas, passando por temas 
como a ciência do clima, a estrutura do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas e suas atribuições, a Convenção do Clima e o 
Protocolo do Kyoto. 
 
Ferrer deteve-se, ainda, nas questões relacionadas com a Conferência 
das Partes – COP, fazendo um análise das principais conclusões das 
COPs 15 e 16, realizadas respectivamente em 2009 e 2010. Uma 
questão que despertou grande interesse foi o Protocolo de Kyoto e o 
mercado de créditos de carbono. E a docente ainda teve fôlego para 
destrinchar os vários aspectos do Regime Internacional do Clima e os 
seus impactos nas políticas implementadas pelos governos brasileiro e 
do Estado de São Paulo . No final, falou também da Lei nº 13.798, de 
novembro de 2009, e do Decreto nº 55.947, de junho de 2010. 
 
Um dos aspectos enfatizados por Ferrer foi a participação da CETESB 
nas discussões nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas, 
constituindo-se em importante protagonista, tanto na formulação de 
políticas como na geração de dados e informações. Afirmou, sem 
rodeios, que São Paulo é o Estado mais avançado na elaboração dos 
inventários. 
 
“O nosso Estado é responsável por apenas 7% das emissões brasileiras 
de gases de efeito estufa, apesar de deter cerca de 35% do PIB do país”, 

 

Josilene ministra quase cinco horas de 
aula e esclarece dúvidas durante 
intervalo. 

 

João Wagner fala sobre a elaboração de 
inventário de gases de efeito estufa. 

 

Funcionários da CETESB e da 
Secretaria do Meio Ambiente se 
interessaram pelo curso. 

 



disse. E explicou: as emissões nacionais são consequência, 
principalmente, das queimadas na Amazônia, enquanto em São Paulo o 
problema se concentra nas emissões do setor de transportes. 
 
Na última parte do curso, João Wagner fez uma apresentação sobre o 
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, abordando a 
metodologia adotada para a sua elaboração, que envolveu o trabalho de 
mais de 300 pesquisadores de vários setores, e os resultados 
alcançados. 
 
Segundo Tânia Gasi, gerente da Divisão de Gestão do Conhecimento, e 
Maria do Rosário Coelho, do Setor de Desenvolvimento e Pesquisa, que 
organizaram o curso, o tema ganhou importância com a lei que instituiu a 
Política Estadual de Mudanças Climáticas e divulgação do Inventário de 
Gases de Efeito Estufa, entre outras ações. 
 
Por esse motivo, já está sendo preparado um novo curso básico sobre 
mudanças climáticas, além de um mais avançado, com 32 horas de 
duração, a ser iniciado no dia 5 de maio próximo. 
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