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Press release
Jovem brasileiro de Ibiapina- Ceará é selecionado para representar o continente
Sul-Americano e o Brasil no Parlamento Mundial da Juventude pela Água, World
Youth Parliament for Water.
O jovem Iranildo de Sousa Ferreira Embaixador Climático do Programa Climate Generation do British
Council e representante da juventude ambientalista brasileira na ONU através do Programa TUNZAPNUMA foi selecionado para representar o continente Sul- Americano e o Brasil no Parlamento Mundial da
Juventude pela Água, World Youth Parliament for Water, sendo o mais jovem do mundo.

Janeiro 2012: Dez anos de atuação na área
socioambiental. E tudo isso antes de atingir a
maioridade. Com 17 anos, Iranildo de Sousa
Ferreira já é Embaixador Climático do
Programa Climate Generation do British
Council e representante da juventude
ambientalista brasileira na ONU, através do
Programa TUNZA-PNUMA.
Iranildo tem sido selecionado pela ONU por
meio do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente - PNUMA para nos
representar
internacionalmente,
em
setembro-outubro representou o Brasil na
Conferência Internacional TUNZA, realizada
na Indonésia, no qual contribuiu na
elaboração da Declaração de Bandung,
documento oficial da Conferência TUNZA, e
de propostas a serem apresentadas na próxima Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável “Rio+20”. Em novembro nos representou na Reunião Regional do
Programa TUNZA na América Latina e Caribe realizada em Bogotá, Colômbia, a reunião teve
como objetivo consolidar uma rede juvenil, além de revisar a estratégia e o plano de ação
regional do Programa TUNZA, com a finalidade de aumentar o apoio dos jovens na missão do
PNUMA.
Depois de tudo isso Iranildo agora é selecionado para representar o continente Sul-Americano e
o Brasil no Parlamento Mundial da Juventude pela Água – World Youth Parliament for Water.
No total foram 85 selecionados de 5 continentes, Iranildo exercerá a função de Jovem
Parlamentar Mundial pela Água e representará o nosso continente e o nosso país no 6° Fórum
Mundial das Águas a ser realizado em 2012 em Marselha, França, e nos assuntos que diz
respeito a melhoria da qualidade ambiental da água, gestão compartilhada, utilização e
preservação de forma racional, impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos, direito/
acesso a água potável e saneamento.
“A constante busca pela sustentabilidade necessária ao desenvolvimento dentro do
gerenciamento dos recursos hídricos constitui e formata atualmente um dos principais temas de
importância estratégica dentro do cenário mundial, por isso é necessário realizarmos uma gestão
compartilhada dos Recursos Hídricos que visem ao mesmo tempo à preservação e a utilização
dos recursos ambientais de forma racional.”, diz Iranildo.

Breve Perfil de Iranildo de Sousa Ferreira:
Iranildo de Sousa Ferreira tem 17 anos e há dez anos atua na área socioambiental tendo
idealizado o Programa Preservando Para o Futuro - Prefuturo em 2007 no qual hoje exerce a
função de Coordenador de Preservação Ambiental.
Em 2008 participou do processo de organização da III Conferência Nacional Infanto- Juvenil pelo
Meio Ambiente (III CNIJMA) e coordenou no Estado do Ceará o Curso de Mudanças Climáticas,
Queimadas e Incêndios Florestais: Técnicas, Alternativas e Soluções, através de uma parceria
com o PREVFOGO/IBAMA de Brasília. Em 2009/2010 participou da organização do Pacto das
Águas no Ceará e começou a orientar no Estado do Ceará junto ao Prefuturo a Campanha Saco
é um Saco do Ministério do meio Ambiente.
Iranildo é atualmente Embaixador Climático do British Council por meio do processo seletivo do
Programa Climate Generation realizado em 2010 na América Latina e Caribe, foi Ponto Focal da
América Latina e Caribe, e é do Brasil, na Constituinte YOUNGO-UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change), é Ponto Focal da Juventude Ambientalista do Brasil
na ONU através do Programa TUNZA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –
PNUMA e representa o Brasil no Global Ideas blog da Deutsche Welle TV Alemã.
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Sobre o Programa Preservando Para o Futuro - Prefuturo:
O Programa Preservando Para o Futuro – Prefuturo foi criado em 2007 e tem como missão promover a adoção de
princípios e estratégias para o conhecimento, proteção e recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos
recursos naturais, desenvolver e acompanhar a educação ambiental formal e informal nos municípios, implantar e
implementar Agendas 21 Locais, identificar e promover ações mitigadoras e adaptativas às mudanças climáticas,
garantir a proteção da biodiversidade, promover, coordenar e executar ações relacionadas à pesquisa, controle,
prevenção e combate, redução aos desmatamentos, queimadas, incêndios florestais e a poluição dos recursos
naturais.

Sobre o Parlamento Mundial da Juventude pela Água – World Youth Parliament for Water:
O Parlamento Mundial da Juventude pela Água (PMJA-WYPW) é destinado a promover e cobrar os compromissos de
jovens de todo o mundo, dar oportunidade para que os 85 jovens parlamentares participem do 6º Fórum Mundial das
Águas em Marselha, e para instalar o PMJA-WYPW como um componente oficial dos processos do Fórum Mundial
das Águas. O objetivo é que as propostas e soluções a partir do Parlamento Mundial da Juventude pela Água sejam
levados em conta nos processos de tomada de decisão sobre a Água.
www.pmje.org

