
Jason Green - Cônsul, diretor da Seção de Imprensa, Educação e 
Cultura do Consulado Geral dos EUA em São Paulo 

 

 

Mini currículo 

Jason serviu por dois anos como Public Affairs Officer (PAO) no 
Consulado Geral dos EUA em Karachi, Paquistão, onde supervisionou 
uma equipe de quatro oficiais americanos e dezesseis funcionários 
locais (LES). Antes de Karachi, ele atuou como Vice-PAO no 
Consulado Geral dos EUA em Joanesburgo, África do Sul. Ele também 
atuou como Conselheiro Especial para Programas de Alto Escalão na 
Divisão de Assuntos Africanos, Escritório de Diplomacia Pública e 
Assuntos Públicos (AF/PDPA). Seu papel principal nesta função foi 
liderar a coordenação do Departamento de Estado da Iniciativa para 
Jovens Líderes Africanos (YALI) do Presidente Obama, o maior 
programa do Public Diplomacy na história da Divisão. Jason também 
atuou como Oficial Adjunto para Assuntos Culturais na Embaixada de 
Cabul, Coordenador Cultural na AF/PDPA e Oficial Consular na 
Embaixada em Tel Aviv. Ele recebeu quatro prêmios Superior Honor 
Award por sua "liderança excepcional sob condições adversas" no 
Paquistão; por apoiar a primeira transição democrática do poder 
executivo no Afeganistão; por seu trabalho com os principais juízes 
africanos, que culminou na primeira Mesa Redonda Presidencial com 
juristas africanos quando o presidente Obama visitou Dacar, Senegal 
em 2013; e pela "liderança e visão estratégica na implementação da 
Iniciativa de Jovens Líderes Africanos do Presidente Obama." Antes 
de ingressar no Serviço de Relações Exteriores, Jason foi advogado 
do Screen Actors Guild em Los Angeles. 
 



 

David Hodge - Cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo 
 

 
 

Mini currículo 
Cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, desde julho de 2021.  

Diplomata Sênior, iniciou sua carreira no Serviço Diplomático no Rio 
de Janeiro, como Vice-Cônsul, há quase 30 anos. Serviu por outras 
duas vezes no país, ambas na Embaixada em Brasília. 

Formou-se na Universidade de Indiana, em Administração de 
Empresas e em Literatura. Também possui mestrado em Relações 
Internacionais pela Universidade de Georgetown, em Washington 
D.C. 

Antes de retornar ao Brasil, trabalhou como Ministro-Conselheiro na 
Cidade da Guatemala. Em 2019, serviu como Encarregado de 
Negócios na Cidade do Panamá. Na sede do Departamento de Estado, 
em Washington D.C., atuou como Diretor para Assuntos Públicos e 
Diplomacia Pública no Escritório do Hemisfério Ocidental, e também 
como membro do Conselho que seleciona candidatos para o Serviço 
Diplomático. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vicki Arroyo - Administradora Assistente para Políticas Públicas da 
Agência de Proteção Ambiental (EPA)  

 

Mini currículo 

Neste cargo, é responsável por uma ampla gama de questões, tais 
como: política regulatória e gestão, justiça ambiental, adaptação à 
mudança climática, economia ambiental, revitalização de 
comunidades, Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA), etc.   

Anteriormente, por 12 anos, Vicki Arroyo foi diretora executiva do 
Centro de Estudos do Clima e professora da Faculdade de Direito da 
Universidade de Georgetown.  No Centro do Clima, coordenava os 
estudos sobre a relação entre o clima e a política energética, bem 
como coordenava os trabalhos realizados por funcionários e alunos 
sobre mitigação e adaptação à mudança climática, no nível municipal, 
estadual e federal.   

No início de sua carreira, por mais de uma década, Vicki Arroyo 
dirigiu o programa de política doméstica do Pew Center de Mudança 
Climática Global, onde também geriu os trabalhos de ciência, impacto 
ambiental, adaptação à mudança climática e economia.  Já participou 
de conselho de diversos órgãos federais, como a Fundação Nacional 
de Ciências e a Academia Nacional de Ciências, Engenharia e 
Medicina.  No início do ano passado, atuou como presidente do 
Conselho de Pesquisa em Transporte.   

É formada em biologia pela Universidade Emory, mestre em 
Administração Pública pela Universidade de Harvard e doutorada com 
grande honra em Direito pela Universidade de Georgetown.      

 



 

Dra. Patrícia Iglecias – Diretora-presidente da CETESB – 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

 

 

Mini currículo 

Formação acadêmica: possui titulação de Livre-Docência, Doutorado 
e Mestrado pela Universidade de São Paulo – USP. Em seu trajeto 
profissional, foi Superintendente de Gestão Ambiental da USP e 
Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Professora 
Associada na Faculdade de Direito da USP, com experiência na 
advocacia ambiental e na coordenação de projetos de pesquisa, com 
publicação de artigos em periódicos, livros publicados, participação e 
moderação de eventos e entrevistas entre outros. Em suas 
premiações e títulos, recebeu o Destaque Sustentabilidade – WOCA – 
em tributo e reconhecimento pela carreira em prol da gestão 
ambiental e atuação no programa Cidades do Pacto Global da 
ONU, GCSM – Global Council of Sales Marketing. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Fernanda Pelizzon Garcia - Gerente da Divisão de Mudanças 
Climáticas e Acordos Multilaterais da CETESB 

 

Mini currículo 

Gerente da Divisão de Mudanças Climáticas e Acordos Multilaterais da 
CETESB desde 2017, coordenando diversos trabalhos relacionados à 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com destaque para o 
projeto de capacitação para municípios da região da Baixada 
Santista, desenvolvimento de projeções climáticas para o estado de 
São Paulo e recebimento e análise de inventários de emissões de 
gases de efeito estufa de atividades do estado de São Paulo.  

Trabalha na área de mudanças climáticas desde 2007, inicialmente na 
iniciativa privada e a partir de 2011 é analista ambiental na CETESB, 
onde atuou como assessora da Vice-Presidência entre 2012 e 2016. 

Formada em engenharia ambiental pela UNESP, pós-graduada em 
Administração de Empresas pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.  

Participou no Programa de Lideranças para Visitantes Internacionais 
(IVLP - International Visitor Leadership Program) dos Estados Unidos 
em 2018 para Cidades Resilientes. 

 

 

 

 

 



Joel Scheraga - Conselheiro sênior para Adaptação às Mudanças 
Climáticas na Agência de Proteção Ambiental (EPA)  

 

 
 

Mini currículo  

Em dezembro de 2015, o dr. Scheraga foi agraciado com a distinção 
“Presidential Rank Award”, a mais alta condecoração dada a um 
funcionário de carreira do serviço público do executivo federal.  O dr. 
Scheraga foi um autor principal para o Painel Intergovernamental 
Sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o qual recebeu o Prêmio Nobel da 
Paz, em 2007. 

O dr. Sheraga coordena o trabalho da EPA em questões de adaptação 
ao clima, no sentido de assegurar que a Agência continue a cumprir 
sua missão em proteger a saúde pública e o meio ambiente, mesmo 
com as mudanças de clima.  O foco central de seu trabalho é apoiar 
os estados, grupos, territórios, comunidades e empresas a 
prepararem-se e a aumentar sua resiliência aos impactos das 
mudanças climáticas, com especial atenção em promover a justiça 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jorge Gouveia – Gerente do Departamento de 
Desenvolvimento Estratégico e Institucional da CETESB 
 

 

Mini currículo 

Possui doutorado em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN), mestrado em Saúde Pública pela Universidade de 
São Paulo (USP), especialização em Engenharia de Controle da 
Poluição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, graduação em 
Química Industrial pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Atualmente é gerente do Departamento de Desenvolvimento 
Estratégico e Institucional da CETESB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanjay Seth - Gerente do Programa de Resiliência Climática na 
equipe Climate Ready Boston no Departamento de Meio Ambiente 

 
Mini currículo 

Sanjay Seth é Gerente do Programa de Resiliência Climática na 
equipe Climate Ready Boston no Departamento de Meio Ambiente, 
onde lidera o planejamento de resiliência climática da vizinhança, 
gerencia o programa Climate Ready Boston em colaboração com uma 
ampla gama de parceiros e se envolve em outros planos, projetos e 
parcerias que abordam os impactos das mudanças climáticas e a 
proteção da saúde e o bem-estar de todos os residentes e 
comunidades em Boston. 

Trabalhou em uma equipe de consultores interdisciplinares em nome 
da cidade de Nova York para desenvolver um plano de investimento 
de bilhões de dólares para proteger a cidade dos impactos das 
mudanças climáticas. Além disso, ele atuou na equipe de ensino da 
Harvard Kennedy School of Government em um curso prático focado 
na construção de campanhas de organização eficazes e orientadas 
por valores. Ele também atuou como Fellow da Bloomberg Harvard 
City Leadership Initiative, desenvolvendo programas sob medida de 
gestão, liderança e tomada de decisão para prefeitos e seus 
funcionários seniores. 

Formado em Economia, Política e Políticas Públicas pela Goldsmiths, 
University of London, com mestrado em Planejamento Urbano pela 
Harvard Graduate School of Design e em Administração Pública pela 
Harvard Kennedy School of Government, fundador do Programa de 
Líderes Climáticos em Harvard, um programa de treinamento de um 
ano para alunos com interesse profissional em ação climática, e 
também co-fundador e co-presidente do Harvard Alumni for Climate 
and the Environment. 

 



 

Eduardo Kimoto Hosokawa - Chefe da Seção de Mudanças 
Climáticas (SECLIMA) da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura 
de Santos e vice-coordenador da Comissão Municipal de Adaptação à 
Mudança do Clima (CMMC). 
 

 
  
Mini currículo 
 
Ele é Engenheiro Civil, Especialista em Geotecnologias, Mestre em 
Análise Ambiental Dinâmica Territorial pelo Instituto de Geociências 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


