Encontro Internacional sobre Clima e Juventude
Data: 7 de novembro de 2019
Local: Sinspire, Praça do Arsenal, Recife, PE
Hora: 08h30 – 12h30
Alice Amorim Vogas é advogada formada pela Universidade
Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Political Economy of
Late Development pela London School of Economics and
Political Sciences (LSE). Foi sócia da Gestão de Interesse
Público (GIP), atuando em dezenas de projetos de consultoria
para organizações da sociedade civil no Brasil e no exterior, em
temas como mudanças climáticas, cooperação internacional e
filantropia. Alice foi também superintendente da ONG Saúde
Criança Zona Sul, liderando ações de desenvolvimento
institucional e gestão organizacional. Antes de migrar para o
terceiro setor, advogava na Icatu Holding S/A, atuando em
operações societárias nacionais e internacionais, com compliance
de Fundos de Investimento e na gestão de processos judiciais. No
iCS, coordena o portfólio de política climática e engajamento,
que fomenta a articulação de novos públicos com a agenda
climática, apoia iniciativas voltadas ao aprimoramento da
governança climática e a implementação da NDC pelo Brasil.

Cassia Oliveira Moraes atua há anos na área de cooperação
internacional e meio ambiente, com foco em mudanças
climáticas, agricultura e desenvolvimento sustentável. Ela é
fundadora e CEO do Youth Climate Leaders e foi Coordenadora
Executiva Adjunta no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima.
Cassia é Mestre em Administração Pública e Desenvolvimento
pela Universidade de Columbia (Nova York) e Bacharel em
Relações Internacionais pela UNESP. Depois de formada,
trabalhou no Departamento de Relações com o Mercado do
Bradesco, na Missão Permanente do Brasil Junto à ONU, no
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
na Rede De Soluções para o Desenvolvimento Sustentável
(SDSN) e na CIVICUS.

Igor Vieira é pernambucano, engenheiro ambiental com
espacialização em oceanografia e mestrado em engenharia
ambiental. É pesquisador de qualidade de água, recursos hídricos
e mudanças climáticas. Coordenou uma campanha no país sobre
água e saneamento, articula sobre mudanças climáticas no
engajamundo, co-coordena o projeto ciclimáticos, foi membro da
delegação oficial brasileira na COP 24, no fórum mundial e água
e na LAC Climate week. Acredita no poder das pessoas para
mudar o mundo mas acredita, sobretudo, no poder da natureza
para mudar as pessoas.
Joyce Najm Mendes éTechnoxamanista e jovem empreendedora
na área da sustentabilidade no nexus agua-energia-alimentos.
Graduanda em Biotecnologia/Environmental Sciences. Youth
Climate Ambassador do Center for United Nations Constitutional
Research- CUNCR. Mentor da região sul do Climate Reality
Project Brasil; membro do Parlamento Mundial da Juventude
pela Água WYPW, assim como da iniciativa Blue Peace, um
movimento global de promoção da paz e da cooperação
transfronteiriça. Co-Fundadora do Observatório da Energia na
América Latina: Geopolítica dos Recursos Energéticos,
Infraestrutura, Tecnologia, Segurança e Integração Energética
(organização associada ao Student Energy Movement). Assim
como do Observatório Educador Ambiental Moema Viezzer, do
Grupo Juventude e Meio Ambiente da Bacia do Paraná 3, e da
Red de Jóvenes por el Agua-Paraguay.
Karina Penha tem 23 anos é Maranhense, ativista ambiental,
estudante de Biologia e jovem pesquisadora. Faz parte da rede
global de líderes International Exchange Alumni e coordena o
Grupo de Trabalho sobre Mudanças Climáticas na Organização
de Jovens Engajamundo. Apaixonada por Educação e
Voluntariado desde pequena, já atuou em projetos que vão desde
trabalho com crianças que vivem em áreas de risco até Educação
Ambiental e Protagonismo Juvenil no seu estado. Aos 17 anos foi
selecionada para participar pela primeira vez de um Programa de
Liderança e nunca mais parou sua jornada pelo aprendizado na
prática. Já esteve presente em duas Conferências de Clima da
ONU, Cop22 e Cop24 e agora co-coordenada uma delegação de
jovens que representará a juventude Brasileira na próxima
Conferência de Clima a Cop25.

Maria Könning de Siqueira Campos é, desde 2016, cônsulgeral da Alemanha para o Nordeste. É formada em Estudo de
Romanística, História, Filosofia e Ciência Política nas
universidades de Freiburg, Paris e Bonn. Entre 1985 e 1991 foi
docente na Universidade Friedrich-Wilhelm-Universität em
Bonn. Nos anos noventa, trabalhou no Serviço de Imprensa e
Divulgação do Governo Federal. Antes de assumir o consulado
no Recife, trabalhou durante cinco anos na Embaixada da
Alemanha em Brasília.

Mirim Ju Yan é geógrafo indígena Guarani, articulador nacional
do Engajamundo e coordenador do Conselho Indígena do
Distrito Federal.

Nayara Almeida ou, para os íntimos, a garota da echarpe
climática. É estudante de biologia na UFRJ e ativista climática
por necessidade. Ativista do Fridays for Future Brasil e
articuladora nacional do Engajamundo. Membro da delegação
jovem brasileira para COP25, que ocorrerá em Madri.

Rebecca Freitag, ativista do Fridays for Future Alemanha,
também é delegada jovem da ONU pela Alemanha para o
Desenvolvimento Sustentável. Ela representa as demandas da
geração jovem alemã nas conferência da ONU para o tema de
desenvolvimento sustentável e promove os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável por entre o público jovem. Um de
suas missões era de correlacionar o movimento jovem com a
ONU, para isso, Rebecca iniciou a campanha global “Todos em
prol da Ação Climática”, reunindo ativistas locais e jovens dos 5
continentes e auxiliando no desenvolvimento de 90 petições
nacionais que, depois, foram entregues na Cúpula do Clima da
ONU. Desde os 7 anos de idade, ela tem atuado como ativista
local, e com o movimento cicloativista (via “Youth Friends of the
Earth” da Alemanha). Como cicloativista, obteve o primeiro
referendo de sucesso na Alemanha sobre o tema. Rebecca é
mestranda em “Gestão Integrada de Recursos Naturais”.
Túlio Gadêlha é Deputado federal representando o estado de
Pernambuco. Túlio é um ativista político e social, ex-diretor
Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho
(FUNDACENTRO) no Nordeste, entre 2015 e 2016, e presidente
do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco
(ITERPE), entre 2017 e 2018. Na Câmara Federal é vice-líder da
Minoria e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, além de membro das Comissões de Constituição e
Justiça, de Cultura, de Trabalho, da Educação e de Ética e
Decoro Parlamentar. Atua ainda, dentre outras, nas Frentes
Parlamentares Mistas em Apoio aos Objetivos de
Desenvolvimentos Sustentáveis da ONU - ODS; Ambientalista e
em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas.

