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Expo Milão 2015

Movimento ambiental mundial ganha
adesão em evento protagonizado pelo
AC
Por Andréa Zílio em 06/09/2015

Governador Tião Viana chama mais estados para integrarem o MOU Under (Foto: Rose Farias/Secom)

Como um dos principais resultados e movimentos dentro da Força-tarefa de
Governadores para o Clima e Florestas (GCF), o Mou Under 2, acordo visa reduzir em
dois graus a temperatura do planeta até 2020 pela contenção das emissões de gás
carbônico, segundo meta da Organização das Nações Unidas (ONU), passou a ser uma
das missões e protagonismo do Acre na busca de mais estados e províncias (entidades
subnacionais) que possam aderir o compromisso.
Durante a Exposição Universal das Nações Unidas (Expo 2015), realizada em Milão, na
Itália, o Acre promoveu no Dia da Amazônia, 5, uma série de atividades, entre elas, um
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encontro onde os estados de Rondônia, Amazonas e Tocantins assinaram o documento
junto a região italiana da Lombardia.

Confúcio Moura diz que depois da Carta de Rio Branco, Rondônia reafirma seu compromisso (Foto: Rose
Farias/Secom)

No ato de assinatura, o secretário das Relações Exteriores da Lombardia, Mário
Montovani, parabenizou o Acre pelo protagonismo e por se apresentar em um evento
como a Expo, Mantovani disse que esse tipo de atitude permite que o mundo conheça
mais de uma região tão bela como a Amazônia e que todos devem ter compromisso
com essa parte do planeta.
Montovani também falou do encanto em conhecer um pouco do que está acontecendo
no estado e ficou surpreso com os resultados. O secretário das Relações Exteriores da
Lombardia finalizou com a assinatura do documento e disse que sua região acredita
nesse tipo de mobilização para que desafios sejam vencidos, pois juntos, os estados e
países podem fazer a diferença.
O governador de Rondônia, Confúcio Moura, também assinou o documento
acompanhado pela vice-governadora do Tocantins, Claudia Lelis, assim como o
secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Ademir Stroski.
“Me surpreendi com o que encontrei na Expo, que reúne tantos países com a premissa
básica de uma produção alimentar para o mundo todo e combate a fome e a produção
de energia limpa. Isso mostra que nós, na Amazônia, estamos no rumo certo, pois é
isso que temos buscado. Fico feliz em estar aqui, ao lado do governador Tião Viana,
assinado esse importante documento que reforça o compromisso do meu estado em
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trabalhar para reduzir o desmatamento e gases poluentes”, declarou o governador
Confúcio.

Claudia Lelis parabenizou o protagonismo do Acre durante evento (Foto: Rose Farias/Secom)

A vice-governadora de Tocantins comentou sobre a grande representatividade do
governador Tião Viana e em nome do governador Marcelo Miranda, disse que a gestão
do seu governo assina o MOU Under 2 com muita responsabilidade e o compromisso.
“O governo do Tocantins se compromete em reduzir até 40% do desmatamento ilegal
do bioma cerrado até 2018”, anunciou.
O secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Ademir Stroski, representando o
governador do de seu estado, José Melo de Oliveira. “Assim como assinamos a Carta
de Rio Branco, agora assinamos ao MOU Under 2 reafirmando nosso compromisso com
tais metas. Agradecemos muito ao Acre por estar proporcionando esse momento tão
significativa e que reforça a união entre estados e países”, disse.
Pioneirismo acreano
O Acre é signatário e membro fundador do Mou Under 2, um documento que detalha e
firma o compromisso de cada um de seus integrantes com o planeta. É um passo
importante também para o acesso ao mercado de carbono.
O documento também deverá ser apresentado na COP 21, que será em dezembro, na
França, como uma proposta concreta de união e resultados, com compromissos e
metas.
http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/movimento-ambiental-mundial-ganhaadesao-em-evento-protagonizado-pelo-ac
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“Acre: Made In Amazonia”: floresta,
economia verde e urbanismo em Milão
Por Rose Farias em 07/09/2015

Governador e representante da Pirelli após reunião de prospecção de negócios (Foto: Rose Farias)

O Dia da Amazônia, 5 de setembro, foi celebrado no Pavilhão do Brasil, na Exposição
Universal das Nações Unidas (Expo 2015), realizada em Milão, na Itália, tendo o Acre
como protagonista. A importância de se consolidar uma política com práticas que
busquem, cada vez mais, um modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo
deram o tom do evento que foi coroado com o show do acreano João Donato.
A participação do Acre vai de encontro ao tema da Expo “Alimentando o Planeta,
Energia para a vida”. Durante todo o dia do evento foram realizados encontros e
reuniões com empresários de indústrias, buscando oportunizar e prospectar negócios
em empreendimentos coletivos atuantes nas cadeias produtivas dos superalimento
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(açaí e castanha), mandioca, proteína animal (aves, bovinos, suínos, ovinos e peixes),
mel, óleos e borracha natural, além da gastronomia e design, buscando um modelo de
cooperação econômica e sustentável.
O governador Tião Viana, o secretário das Relações Exteriores da Lombardia, Mário
Montovani, o embaixador Paulo Cordeiro de Andrade, cônsul-geral do Brasil na Itália,
Adriano de Angelis, assessor especial do Ministro da Cultura, Juca Ferreira, Marco
Lomanto, diretor de produtos e destinos da Embratur, e Solete Foizer, da Agência
Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos abriram o evento. Secretários
de governo, empresários acreanos, autoridades italianas e convidados participaram do
Dia da Amazônia.
“Numa breve conversa com João Donato, que é acreano, ele me disse: ‘O Brasil vai ficar
cada vez melhor’. É uma frase extraordinária, pois é de um homem de 80 anos, que fez
a bossa nova, que mostra uma fé tão grande. Ver o governador Tião Viana, pessoas e
governos absolutamente comprometidos com a sustentabilidade da nossa natureza e
da economia nos dão a certeza de que João Donato está correto. Natureza, economia
e cultura são as bases do crescimento de uma nação. O Acre é o exemplo da construção
da paz, um estado pioneiro na construção da Amazônia do futuro, daqueles que vão
colher a floresta para o benefício dos povos que nela habitam”, disse o embaixador
Paulo Cordeiro.
Para Tião Viana, participar da Expo Milão tem um significado que apresenta uma
imagem que ficará congelada no tempo e história civilizatória.
“O mundo reúne na Expo Milão suas expressões e identidade. Hoje é Dia da Amazônia,
um jardim de Deus, um grande refrigerador do planeta, que tem uma importância vital
nesse tempo de aquecimento global e alterações climáticas. Estamos muito felizes de
estarmos participando deste momento tão significativo e especial. Estamos trazendo um
pouco da identidade cultural e histórica da região Amazônica e do Brasil. Essa nossa
missão de unirmos povos e sentimentos era uma equação que parecia tão difícil, mas
que para nós do Acre não é mais: de conviver com a floresta, conserva-la, mas permitir
a qualidade de vida e o crescimento econômico associado. No Acre estamos
desenvolvendo cadeias de ovinos, bovinos, piscicultura, mel, frutas naturais, e o uso
inteligente da madeira, para a cadeia da indústria e o mercado que nos valorize por isso,
o que importa para nós é que cada atividade tenha boas práticas”, ressaltou o
governador.
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Tião Viana disse que o Acre apresentou identidade cultural e histórica da região Amazônica e do Brasil
(Foto: Rose Farias)

Assinatura do Mou Under2
Entre as atividades, foi realizada a assinatura e adesão dos estados de Rondônia,
Amazonas, Tocantins e da região italiana da Lombardia ao programa MoU Under 2,
mostrando o comprometimento em reduzir as emissões de gases com efeito estufa que
contribuem para o aquecimento global. O governador de Rondônia, Confúcio Moura
assinou o documento acompanhado pela vice-governadora do Tocantins, Claudia Lelis,
assim como o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Ademir Stroski e o secretário
das Relações Exteriores da Lombardia, Mário Montovani.
Ao parabenizar o Acre pelo protagonismo, Montovani ressaltou que é importante que o
mundo conheça mais de uma região tão bela como a Amazônia e que todos devem ter
compromisso com essa parte do planeta.
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Palestras – O evento seguiu com as palestras dos convidados Steve Swartzman do
Fundo de Defesa Ambiental (EDF) e Luis Fernando Laranja da Kaeté Investimentos,
que apresentaram suas visões e experiências na consolidação da Economia Verde do
Acre, com um ambiente distinto para investimentos de baixo carbono e alta inclusão
social.
João Donato – O show do instrumentista e compositor acreano, João Donato encerrou
o Dia da Amazônia. Donato já no início emocionou à plateia com um trecho do hino
Acreano e fez questão de falar de seu orgulho de ser filho de um estado que é referência
e possui uma identidade cultural própria e ao mesmo tempo universal. Vários sucessos
de seu repertório da bossa nova seguiram o roteiro musical.
http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/tiao-viana-participa-de-encontro-comempresarios-na-suica-italiana
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Acre é notícia no jornal italiano Corriere
della Sera
Por Andréa Zílio em 08/09/2015

Acre é notícia no primeiro jornal italiano Corriere Della Sera (Foto: Montagem)

O mais importante jornal italiano,Corriere della Sera, deu destaque ao Acre ao prestigiar
seu evento realizado no Dia da Amazônia, 5, durante a Exposição Universal das Nações
Unidas (Expo 2015), realizada em Milão, na Itália.
O jornal entrevistou o governador Tião Viana durante as atividades que foram
promovidas no auditório do Pavilhão do Brasil, entre elas a apresentação de um
catálogo de produtos, um vídeo institucional que mostra o momento que vive o estado,
alinhado às boas práticas na busca de desenvolvimento, apostando na tecnologia e
sustentabilidade.
Tião Viana reforçou ao jornalista Paolo Madedu o compromisso e protagonismo do Acre
com as metas de redução de desmatamento e baixa emissão de gases poluentes. O
estado, inclusive, é signatário e membro fundador do MOU Under 2, que especifica tais
metas e compromissos.
Relatos importantes de Steve Swartzman, do Fundo de Defesa Ambiental (EDF), e Luis
Fernando Laranja, da Kaeté Investimentos, que é um dos empresários na Peixes da
Amazônia, foram essenciais para fortalecer a mensagem do estado ao mundo. Ambos
apresentaram suas visões e experiências na consolidação da Economia Verde do Acre.
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O relato do Acre chamou a atenção no evento mundial, realizado a cada cinco anos,
sempre em locais diferentes, e teve como primeira sede a cidade de Filadélfia, no estado
da Pennsylvania (EUA), em 1876. Com o tema “Alimentando o Planeta, Energia para a
Vida”.
A participação do estado na exposição também foi no intuito de buscar oportunidades e
prospectar futuros negócios em empreendimentos coletivos atuantes nas cadeias
produtivas dos superalimentos (açaí e castanha), mandioca, proteína animal (aves,
bovinos, suínos, ovinos e peixes), mel, óleos e borracha natural, além da gastronomia
e design, buscando um modelo de cooperação econômica e sustentável.
Sobre o jornal – O jornal Corriere Della Sera é o primeiro e mais antigo diário italiano.
Com sede em Milão, foi fundado em 1876 pelo jornalista Eugenio Toreli Viollier.
Além do jornal Corriere Della Sera, o Acre foi notícia em outros jornais
como: International Post, Olbia Notizie, Sassari Notizie, Il Tempo, Cronaca Diretta,
Padova News e outros.
http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/acre-e-noticia-no-jornal-italiano-corrieredella-sera
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Participação do Acre na Expo Milão 2015
chama
atenção
da
imprensa
internacional na Europa
João Renato Jácome, com informações da Expo Milão 2015

A imprensa internacional tem dado bastante destaque à participação do Acre na edição
2015 da Exposição Universal de Milão (Expo Milão), evento que reúne representantes
de mais de 140 países, e acontece na capital italiana.

O periódico International Post, distribuído nos principais países da Europa, lembrou a
história do Acre e fez questão de destacá-lo como um dos estados brasileiros que
melhor se desenvolveu na área da sustentabilidade.
“O estado do Acre não é apenas um território abrangido por 87% da
Floresta Amazônica. O estado é também um lugar onde estão sendo desenvolvidas
novas economias, onde os recursos oferecidos pela região são disponibilizados à
população e, ao tempo em que são utilizados, o são em total conformidade com os
princípios da sustentabilidade e da biodiversidade”, informou o jornal.

Já o site Rizzonte Brasile, destacou que o Acre é a terra natal dos ambientalistas
Marina Silva e Chico Mendes. Ainda segundo o site, a ex-ministra brasileira recebeu a
herança política do sindicalista, que fora assassinado em 1987.
“O sentido do evento acreano deriva do desejo de apresentar um modelo de
desenvolvimento sustentável, em sintonia com os tempos, com base em um equilíbrio
entre a utilização dos recursos naturais, de industrialização e urbanização, algo que tem
sido feito nos últimos anos no estado brasileiro, conhecido mundialmente por ser o local
de nascimento de Chico Mendes, o líder dos seringueiros e campeão do
desenvolvimento sustentável, brutalmente assassinado há 27 anos por fazendeiros sem
escrúpulos, e sua herdeiro política, Marina Silva, ex-candidata presidencial em 2010 e
2014, e líder mundial o movimento ambiental”, salientou o veículo de comunicação.
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ESTRUTURA
O pavilhão em que o Acre se apresenta possui três andares e uma área de paisagismo
que totalizam 4 mil m². Nele são realizadas exibições, atividades culturais e
gastronômicas, seminários, eventos de negócios e de relacionamento. Localizado
próximo à entrada oeste da área da Expo e à estação de metrô, está numa posição
estratégica, por onde passa mais de 60% do público visitante.

Palestras e debates envolvendo os setores público e privado estão sendo realizados no
auditório do Pavilhão do Brasil. As discussões giram em torno do tema central da
Exposição. O Brasil é hoje, reconhecidamente, uma potência mundial do agronegócio,
que desempenha um papel significativo para a economia brasileira, respondendo por
23% do PIB e por 43% das exportações totais do país.

http://www.ac24horas.com/2015/09/05/participacao-do-acre-na-expo-milao-2015chama-atencao-da-imprensa-internacional-na-europa/
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Tocantins assina carta para redução do
efeito estufa durante a Expo Milão 2015
Com a meta de reduzir em até 40% o desmatamento ilegal no cerrado tocantinense até
2018, o Tocantins se compromete a ajudar os estados da região norte na redução da
emissão
dos
gases
de
efeito
estufa.
Essa foi uma das metas apresentadas pela vice-governadora, Claudia Lelis (PV),
durante a Expo Milão 2015, que aconteceu em Milão, na Itália, no sábado, 5, durante o
Dia da Amazônia, organizado pelo Governo do Acre, onde os governadores do Acre,
Tião Viana; de Rondônia, Confúcio Moura; e a vice-governadora, Claudia Lelis, aderiram
ao programa MoU Under 2, um Memorando de Entendimento, cujo objetivo é a
contribuição para redução da emissão dos gases de efeito estufa até o ano de 2030.
Foto:

Divulgação/Secom

Cláudia, na Expo Milão: desafio é criar mecanismos à exploração sustentável e justa da biodiversidade

“E o nosso desafio é criar mecanismos institucionais e empresariais que deem suporte
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à exploração sustentável e justa dessa biodiversidade. O governo do Tocantins está
comprometido em reduzir o desmatamento ilegal, de alcançar os objetivos de redução
das emissões de gases de efeito estufa, de garantir as politicas de proteção aos de
povos tradicionais, índios e quilombolas, de investir no saneamento básico como
garantia de cidadania aos povos da Amazônia Legal e do Estado do Tocantins”,
discursou a vice-governadora, durante a programação do dia da Amazônia, no pavilhão
do
Brasil.
Outra área também com investimentos de R$ 44 milhões e em parceria com o Fundo
da Amazônia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é para
adequação ambiental de mais de 80 mil propriedades rurais, apresentou Claudia Lelis.
“Com isso será possível identificar os passivos ambientais de reserva legal e áreas de
preservação permanente e poder criar mecanismos para recuperá-los. Será possível
identificar onde, como e o quê nossos produtores estão plantando e garantir crédito
junto aos bancos e instituições financeiras para uma produção sustentável, de baixo
impacto e apta para ingressar no mundo do agronegócio”, destacou Claudia Lelis para
um público que reuniu ambientalistas, Ongs, empresários brasileiros e italianos.
A vice-governadora participa do evento organizado pelo Estado do Acre dentro da
programação da Expo Milão 2015, na Itália, a convite do governo acreano, sem ônus
para
o
Tocantins.
Expo
Milão
Com o tema Alimentando o Planeta, Energia pra a Vida, a Expo Milão 2015 terá a
participação de 144 países e irá promover o debate sobre como nutrir o planeta de forma
sustentável, justa e saudável. O evento, que está acontecendo em Milão, na Itália, teve
início dia 1º de maio e termina dia 31 de outubro. O Brasil está representado nesta
exposição com o auditório do Pavilhão do Brasil, onde acontece o evento organizado
pelo
governo
acreano.
Durante os 184 dias de evento, a organização espera receber mais de 20 milhões de
visitantes em um espaço de 1 milhão de m². O pavilhão brasileiro conta com 4 mil m²,
onde acontecem exibições, atividades culturais e gastronômicas, seminários, eventos
de negócios e de relacionamento. Com o tema Alimentando o Mundo com Soluções, o
Brasil vai mostrar na Expo Milão 2015 sua capacidade para ampliar a produção de
alimentos com tecnologias inovadoras e de forma suficiente, saudável e sustentável,
com
qualidade
capaz
de
atender
às
demandas
mundiais.
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A participação brasileira na Expo Milão é organizada pela Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), sob a coordenação de uma
Comissão Interministerial presidida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC). (Da Secom)
http://www.clebertoledo.com.br/politica/2015/09/07/72169-tocantins-assina-carta-parareducao-do-efeito-estufa-durante-a-expo-milao-2015
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Expo, polmone verde e regno del
«superfood» per la svolta amazzonica
Tutela e rilancio economico. In Brasile
l’approfondimento sul futuro dello stato di Acre

la

riflessione

e

di Paolo Madeddu

(Fotogramma)

Negli anni Ottanta i network televisivi furono invasi dalle immagini di Sting in compagnia
del capotribù Raoni Metuktire, dei Kayapo: fu forse il primo momento in cui, grazie ai loro
reiterati appelli per salvare l’Amazzonia dalla deforestazione, milioni di occidentali
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iniziarono a riflettere sui concetti di sostenibilità ed effetto serra, tematiche cruciali per
Expo 2015. In questi giorni, il padiglione del Brasile ha rievocato quel periodo nel corso
della Giornata dell’Amazzonia organizzata dallo stato di Acre, appartenente alla
federazione brasiliana. Acre è coperto di alberi per circa l’87% della sua superficie. In
totale contiene il quattro per cento del grande polmone verde del pianeta. In esso vivono
16 popolazioni indigene, con circa 200mila appartenenti alla “gente della foresta”. Nel
suo territorio, situato ad ovest, ai confini con Bolivia e Perù, nacque tra l’altro Chico
Mendes, attivista assassinato nel 1988 a causa della sua lotta per la preservazione della
foresta.
Dopo aver ricordato Mendes come iniziatore del grande rinnovamento della regione,
politici e imprenditori locali hanno fornito un quadro nuovo dell’Amazzonia e di Acre in
particolare: un’area che cerca di far convivere urbanizzazione, sviluppo industriale
basato sulle risorse naturali (in particolare, i cosiddetti superfood, in particolare la bacca
di açaì e la noce brasiliana, ma anche legno, lattice e allevamento) e conservazione della
natura. Il PIL, in crescita, è dalla sua parte, e l’invito agli imprenditori italiani a valutare le
prospettive della regione è abbastanza scoperto. L’obiettivo, per il governatore Tião
Viana, è presentare Acre come simbolo di un’Amazzonia che non vuole essere vista solo
come «frigorifero del mondo, né come luogo di alberi che cadono, ma per un’economia
attiva, un modello di sviluppo imprenditoriale equilibrato». Negli ultimi dieci anni, secondo
il governatore, il disboscamento è stato ridotto del 60%; il traguardo finale è il
disboscamento zero; nel frattempo ci si pone come obiettivo la riduzione dell’80%, da
ottenere
entro
il
2020.
«Trent’anni fa, la deforestazione era considerata progresso – dice Viana - Mendes
ha portato l’attenzione del mondo sul fatto che stavamo seguendo un modello di sviluppo
sbagliato; è morto per le sue idee ma le sue idee hanno generato risultati. Oggi il
disboscamento è permesso solo in una percentuale di territorio minoritaria, un quinto di
quella possibile, e va comunque autorizzata e controllata. Ma la verità è che il vero
motivo per cui si disbosca è la povertà. Risolvendo questo problema, risolveremo anche
quello della deforestazione». Nel suo ruolo di avanguardia dell’Amazzonia, la giunta di
Acre ha approfittato di Expo anche per aderire al programma per la riduzione delle
emissioni di gas serra Under 2MoU, lanciato a maggio dal governatore della California
Jerry Brown per coinvolgere gli stati sub-nazionali nell’attuazione di contromisure dirette:
hanno già aderito una trentina di regioni tra le quali Catalogna, Oregon, Quebec, Ontario,
Chiapas, Scozia, Galles, Baden-Württemberg. Per l’occasione si sono uniti anche gli
stati di Amazonas e Tocantins. Il vicepresidente della Regione Lombardia Mario
Mantovani, presente all’incontro, ha manifestato l’interesse dell’istituzione da lui
rappresentata nei confronti del programma, e ha ventilato l’adesione lombarda nei
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prossimi

mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_07/expo-polmone-verde-regnosuperfood-la-svolta-amazzonica-1905d892-5535-11e5-b550-2d0dfde7eae0.shtml
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La castanha dell’Acre protagonista a
Expo nella Giornata dell’Amazzonia
Inserito su 28 agosto 2015 da Diego Corrado in Economia

La regina della Foresta Amazzonica brasiliana è lei, la pianta della noce del Brasile. Non
sorprende quindi che questa pianta dalle mille qualità sarà una delle protagoniste della
Giornata dell’Amazzonia organizzata dallo Stato brasiliano di Acre presso il Padiglione
Brasile a Expo Milano 2015 il 5 settembre.
L’ideazione dell’evento nasce dalla volontà di presentare un modello di sviluppo
sostenibile in linea con i tempi, basato su un equilibrio tra uso delle risorse naturali,
industrializzazione e urbanizzazione che è stato realizzato negli ultimi anni nello Stato
brasiliano di Acre, noto in tutto il mondo per aver dato i natali a Chico Mendes, il leader
dei seringueiros e paladino dello sviluppo sostenibile, barbaramente assassinato 27 anni
fa da fazenderos senza scrupoli, e alla sua erede politica Marina Silva, già candidata
alle presidenziali 2010 e 2014 e leader mondiale del movimento ambientalista.
Quella della noce è una delle specie arboree autoctone più importanti e preziose, che
occupa un posto di rilievo nella biodiversità che caratterizza Acre. Il suo frutto è unico al
mondo: dalle sembianze di una noce di cocco, contiene al suo interno tante piccoli noci,
dalle 25 alle 40. Questa pianta dalle mille virtù raccoglie in sé i valori sociali, economici,
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nutritivi e ambientali delle moltissime famiglie di raccoglitori che vivono della raccolta dei
suoi frutti.
La filiera produttiva di noci del Brasile si è consolidata in maniera crescente in Acre grazie
a politiche pubbliche attuate nel settore dal Governo statale con investimenti quali la
costruzione di centrali elettriche, magazzini e la formazione di manodopera
specializzata, durante i governi di Jorge e Tião Viana. Queste politiche hanno contribuito
a rendere Acre uno dei maggiori produttori e trasformatori del prodotto.
Negli ultimi tre anni lo Stato ha investito 37 milioni di reais pari a oltre 10 milioni di dollari
nella catena di produzione delle noci con fondi provenienti dal Governo di Acre, dalle
Cooperative e dalle banche statali. Per i prossimi tre anni si prevede che saranno investiti
oltre 44 milioni di Reais, pari a oltre 12 milioni di Dollari.
Questi investimenti hanno contribuito a rendere la noce del Brasile il prodotto più
esportato dallo stato dell’Acre nel 2014, seguito dalla gomma e dal legno secondo i dati
del Ministero dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio Estero (Mdic). A fronte di
ciò, nel 2015 è prevista l’inaugurazione di una fabbrica per la lavorazione delle noci del
Brasile, creata con l’obiettivo di essere la più grande unità produttiva in questo nel paese
verdeoro.
La raccolta di noci del Brasile ha contribuito alla conservazione delle foreste di Acre
grazie a un accurato programma di certificazione ambientale, che mira ad assicurare la
conservazione delle altre risorse naturali e il benessere dei lavoratori e delle comunità
circostanti.
Il programma misura costantemente una serie di indicatori, legati alle sei dimensioni
(economica, sociale, ambientale, politica, culturale ed etica) che guidano gli assi della
sostenibilità in Amazzonia.
La raccolta è effettuata da abitanti, raccoglitori di gomma e indigeni, divenendo così
un’attività profondamente radicata nei costumi delle comunità tradizionali e il principale
elemento di consolidamento della catena produttiva.
La maggior parte di questi lavoratori fanno parte di gruppi familiari incorporati in comunità
che possiedono o occupano piccoli stabilimenti che circondano le aree forestali. Ogni
famiglia ha una media di tre campi, pari a 300 ettari in cui i gruppi familiari svolgono la
raccolta. La presenza media è di circa 300 alberi nativi di noci in fase produttiva, il che
equivale a una media di 300 lattine (3.000 kg di noci).
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L’uso delle migliori pratiche, in particolare nella raccolta e nella conservazione delle noci
del Brasile, ha generato un notevole incremento dei proventi dall’estrazione, pari a 7,2
miliardi di reais (pari a circa 2 miliardi di dollari) nel 2012, mentre il reddito medio è di
circa 15.000 reais lordi all’anno, pari a oltre 4.000 dollari.
La Cooperativa Central de Comercialização Extrativista Estado do Acre Ltda
(Cooperacre) è la principale organizzazione che produce noci del Brasile nello Stato e
sarà una delle protagoniste della Giornata dell’Amazzonia.
La cooperativa è costituita da una rete di 17 enti (Cooperative e Associazioni), con 1.500
produttori nelle regioni dell’Alto Acre, del Basso Acre e di Purus.
Cooperacre riceve incentivi dal Governo dello Stato per migliorare la catena di
produzione, le infrastrutture e la logistica e oggi è la più grande cooperativa estrattiva
del Paese e contribuisce a industrializzare le catene produttive di tutte le noci raccolte
sia in Acre che in altri Stati limitrofi, come quelli di Rondonia, di Amazonas e di Pará.
Attualmente, Cooperacre riceve dai suoi affiliati circa 120 tonnellate di noci all’anno, dei
cui proventi beneficiano circa 8.000 famiglie. Con il lavoro nasce anche un nuovo
modello di gestione dell’interesse pubblico, una economia collaborativa che ha nella
sostenibilità economica, sociale e ambientale i suoi tre pilastri, il che fa ben sperare per
il futuro sviluppo di questa regione così ricca di fascino.

http://www.orizzontebrasile.it/?p=343
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