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Pensando o futuro: governo do Acre, 
Ufac e Universidade do Colorado 
firmam parceria 

12.01.2017 - Andréa Zílio e Leonildo Rosas  

 

Tião Viana com representantes do CGF, da Universidade do Colorado-Boulder e do Laboratório para 
Energia e Meio Ambiente (Foto: Assessoria) 
 

A missão liderada pelo governador Tião Viana na cidade de Boulder, no estado 

americano do Colorado, iniciada esta semana, abre uma fase de grandes perspectivas 

para a formalização, inovação e aprimoramento nas áreas acadêmica, econômica e 

ambiental, especialmente de energia renovável. 

 

Nesta quinta-feira, 12, o governo do Acre e a Universidade Federal do Acre (Ufac) 

firmaram um acordo com a Universidade de Colorado-Boulder (UCB), que já gerou 

cinco prêmios Nobel (quatro de física e um de biologia), para uma parceria inédita nas 

áreas do desenvolvimento sustentável, saúde e inovação em energia renovável que 

possibilitará o intercâmbio de experiências práticas, o desenvolvimento de pesquisa na 

pós-graduação e a criação de mestrado e/ou doutorado por meio de um modelo 

interinstitucional com alunos do Acre e do Colorado. 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_7874.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_7874.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_7874.jpg


 
CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/  
Janeiro de 2017 
 

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC 
Rua da Acácias, nº 279, – Distrito Industrial - Rio Branco - Acre - Brasil /CEP. 69920-175 Fone- (68) 3223-1933 / 

3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br 

 
Acre e Universidade de Colorado-Boulder firmam parceria (Foto: Assessoria) 

 

A delegação acreana foi convidada pela coordenação de um novo laboratório na UCB, 

o Laboratório para Energia e Meio Ambiente (LEEP) e pela Força-Tarefa de 

Governadores sobre Clima e Florestas (GCF), uma rede de 35 governadores de 

diversos estados subnacionais situados em diversos países, para apresentar as 

experiências bem sucedidas no Acre, bem como trocar conhecimentos com 

professores, investidores, cientistas e o governo do Colorado. 

 

A missão é também financiada do Banco Mundial (BIRD) e do Programa Global REDD 

Early Movers (REM), por meio do Banco de Desenvolvimento KfW. 

Segundo a chefe da Casa Civil, Márcia Regina Pereira, o mundo está preocupado com 

alternativas de uso do território, as instituições de pesquisa mais ainda, e a 

Universidade do Colorado vem trabalhando em seus cursos e rede de laboratórios 

associados em pesquisas inovadoras na área de mudanças climáticas, 

desenvolvimento sustentável e eficiência energética e dos recursos renováveis, o que 

faz desse estado americano, hoje, uma referência importante do conhecimento 

mundial. 

 

“O GCF reconhece no Acre uma oportunidade única de estado que tem em sua 

estratégia de desenvolvimento a diversidade de políticas públicas voltadas ao 

crescimento econômico, ao desenvolvimento sustentável e à qualidade de vida. Fato 

que torna o Acre uma experiência única no mundo, pois as ações e resultados são em 

todo o território, e não apenas em uma área do território, como geralmente ocorre. O 

Colorado é sede do GCF, e essa agenda permite que possamos construir editais para 

financiamento de ações nos estados-membros, incluindo o Acre”, diz Márcia Regina. 

 

Para Colleen Scanlan Lyons, co-diretora do LEEP e diretora do Projeto do GCF, “o 

Acre exibe uma liderança importantíssima dentro da rede do GCF, e tem um potencial 

enorme para mostrar às outras regiões tropicais como unir a conservação das 

florestas tropicais, valorização das culturas e promoção de diversas maneiras 

sustentáveis para gerar renda. Os exemplos concretos no Acre fornecem a base para 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_7861-1.jpg
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o conhecimento e também a inovação para as gerações no futuro – uma aula 

fundamental para nosso mundo”. 

As políticas públicas de preservação e uso sustentável da floresta, promovidas pelo governo do 

Estado, têm resultado na diminuição do desmatamento ilegal no Acre (Foto: Val 

Fernandes/Secom) 

Resultados 

Márcia Regina ressalta que os recursos que possibilitaram as parcerias com 

organizações indígenas, extrativistas e de pequenos agricultores foram decorrentes de 

agendas internacionais das quais o Acre vem participando e que resultaram no 

programa de baixas emissões de carbono e pagamento por resultado do REM/KFW. 

 

O programa já aportou R$ 83,6 milhões e tem outros R$ 40 milhões aprovados para 

investimentos no estado. “O Acre iniciou a execução do REM/KFW em 2011, ao tempo 

que já formou com os estados da Califórnia (EUA) e Chiapas, no México, uma 

importante articulação de estados subnacionais por meio do GCF, para fortalecimento 

de ações que mitiguem os impactos das mudanças climáticas”, explica a chefe da 

Casa Civil do Acre. 

 

O Acre na reunião do GCF, em 2014, deu origem a uma importante pactuação entre 

os estados amazônicos para a redução do desmatamento ilegal em 80%, até 2020. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/croa_07-1.jpg
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Oficinas com extrativistas e produtores familiares no Seringal Cachoeira, em Xapuri, são realizadas para 

repassar informações sobre as políticas públicas ambientais (Foto: Maria Meirelles/Secom) 

 

As ações financiadas pelo programa REM/KFW fizeram com que o Acre reduzisse em 

15% o desmatamento entre 2014 e 2015, enquanto toda a Amazônia aumentou em 

25%, bem como permitiram alternativas econômicas em atividades que substituíram a 

necessidade de uso do fogo em comunidades rurais. 

 

“São agendas como a da Califórnia, e agora do Colorado, com apoio e articulação do 

GCF, que o Acre vai se firmando como o estado de maiores resultados na agenda do 

clima, com consistente crescimento na qualidade de vida da sua população, aumento 

na renda per capita, bem como avanços na educação, saúde e saneamento básico 

integrado nos municípios de difícil acesso”, afirma o diretor da Companhia de 

Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), Dande Tavares. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/pensando-o-futuro-governo-do-acre-

ufac-e-universidade-do-colorado-em-parceria  
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Parceria do governo do Acre com a 
Universidade do Colorado avança para 
a área do Direito 

13.01.2017 - Andréa Zílio  

Na segunda agenda com a Universidade do Colorado – Boulder, especificamente com 

a Escola de Direito, o governador Tião Viana foi recebido pelo dr. James Anaya, 

diretor da Faculdade de Direito, que é uma referência nos Estados Unidos, e pelo 

professor Charles Wilkinson, ambos reconhecidos como autoridades no estudo de 

direitos das populações indígenas, e pelo diretor da Força-Tarefa de Governadores 

para o Clima e Florestas (GCF), Willian Boyd. 

A ideia é possibilitar a integração de pesquisas aplicadas tanto por alunos e pesquisadores do Acre 

quanto por alunos do Colorado e o oferecimento de pós-graduação (Foto: Assessoria) 

 

Essa será mais uma parceria no âmbito do acordo entre as duas instituições e a 

Universidade Federal do Acre, articulada pelo GCF.O objetivo da cooperação é 

ampliar o conhecimento para consolidar a formação de valores socioambientais tão 

preciosos ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/Agenda-Universidade-do-Colorado.jpg
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A ideia é que a parceria possibilite a integração de pesquisas aplicadas tanto por 

alunos e pesquisadores do Acre quanto alunos do Colorado e permita ainda a 

instituição de cursos de pós-graduação na área do Direito, no modelo interinstitucional, 

ou seja, realizado em ambos os estados. 

 

“A maior fonte de riqueza hoje da humanidade é o conhecimento. Para nós é 

fundamental irmos ao encontro dessas fontes de conhecimento e aplicar na nossa 

realidade. Somos o estado que menos desmata e queima na Amazônia, com 

transformadoras mudanças, seguindo os ensinamentos de Chico Mendes, respeitando 

os povos indígenas e as populações tradicionais. Queremos ter a possibilidade de 

criar grupos de pensadores para a manutenção dos resultados dessas políticas 

públicas executadas no Acre, consolidando-as nas bases do conhecimento”, comentou 

o governador Tião Viana. 

 

O diretor da Escola de Direito observou atentamente a apresentação do governador 

Tião Viana e elogiou o trabalho do Acre com o GCF. “É uma honra ter vocês aqui, é 

um privilégio. Espero sinceramente que esse seja somente o primeiro passo da 

construção de um relacionamento duradouro. Enquanto vocês nos mostravam aqui, 

estava muito empolgado por tudo que está acontecendo no Acre. É uma parceria 

muito empolgante a do GCF com o estado”, disse o diretor. 

 

Proposta de trabalho em conjunto com a Ufac 

 

Como encaminhamento, a delegação do Acre volta ao Brasil com uma proposta de 

trabalho para uma ação conjunta com a Universidade Federal do Acre (Ufac) para 

detalhamento da parceria estabelecida. 

 

O professor Charles Wilkinson se mostrou empolgado com o resultado do encontro e 

fez questão de registrar ao governador Tião Viana a sua boa impressão. “Preciso dizer 

que o conhecimento que você traz, eu não conheço nenhuma figura política dos 

Estados Unidos que tenha essa compreensão e entendimento que o senhor tem. É um 

projeto inspirador. Quando se dá tanta atenção e respeito a populações indígenas, e 

essa é a premissa de uma boa legislação”, ressaltou Wilkinson. 



 
CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/  
Janeiro de 2017 
 

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC 
Rua da Acácias, nº 279, – Distrito Industrial - Rio Branco - Acre - Brasil /CEP. 69920-175 Fone- (68) 3223-1933 / 

3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br 

Valorização da política indígena 

Políticas públicas relacionadas à educação indígena foram debatidas durante o encontro (Foto: 

Arquivo Secom) 

O governador Tião Viana apresentou as políticas desenvolvidas no Acre em diversas 

áreas e experiências na educação com a Escola de Línguas, Escola de Música, o 

Centro de Matemática, Física e Filosofia, e o programa Quero Ler. 

 

Mas foi no desenvolvimento de políticas públicas do governo do Acre com os povos 

indígenas o momento de maior atenção no diálogo do reitor, James Anaya, com o 

governador Tião Viana. 

 

A chefe da Casa do Civil do governo do Acre, Márcia Regina Pereira, ressaltou que o 

Estado desenvolve as políticas públicas em todo o território, não fazendo distinção em 

executá-las em terras indígenas e unidades de conservação, que são de 

competências da União. Fato que faz com que a integração entre esses povos, o 

governo e as políticas públicas aconteçam de fato, para o benefício da comunidade. 

 

O Acre foi pioneiro na elaboração do etnozoneamento, e mais recentemente no plano 

de gestão das terras indígenas, integrando educação, saúde e produção, como fez 

questão de ressaltar a diretora do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Magaly 

Medeiros, que também explicou que, por meio dos avanços dessas políticas, o Acre 

conquistou importantes parcerias, entre elas a cooperação com o banco alemão KfW, 

pelo programa Programa Global REED+ Early Movers (REM), que aportou R$ 84 

milhões e já negocia nova fase, com previsão de mais R$ 40 milhões a serem 

investidos no estado em várias ações, em especial na execução dos planos de gestão 

nas terras indígenas e apoio às comunidades extrativistas e rurais. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/%C3%ADndios-16.jpg
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Na era do conhecimento são parcerias como essas que farão a consolidação do 

modelo de desenvolvimento sustentável do Acre para as atuais e futuras gerações. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/parceria-do-governo-do-acre-com-a-universidade-do-colorado-

avanca-para-a-area-do-direito/ 
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Governo do Acre troca experiências 
com o governo do Colorado 

18.01.2017 - Andréa Zílio  

Um intercâmbio de experiências entre os governos do Acre e do Colorado foram 

intensificados em diálogos com as secretarias de Agricultura, Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico, bem como de Desenvolvimento Regional, realizadas na 

cidade de Denver. 

 

O governador Tião Viana e sua delegação foram recebidos pelos representantes 

desses órgãos para troca de informações. O Colorado vem se destacando pela 

produção da agricultura orgânica, tradicional e bovinocultura, atraindo grandes 

indústrias e redes de mercados locais. 

 

 
Tião Viana se reuniu com o secretário de Agricultura Don Brown (Foto: Andréa Zílio) 

 

Os arranjos produtivos são constituídos por propriedades privadas e de pequeno 

porte, que se associam a universidades e empresários para soluções tecnológicas que 
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permitam vencer os desafios da falta de água e da diminuição de agrotóxicos na 

produção.O Acre apresentou o modelo de desenvolvimento econômico-sustentável 

desenvolvido há mais de 16 anos, com ênfase na atual política de industrialização e 

diversidade da produção, que reúne a cadeia produtiva de proteína animal e vegetal, 

plantio de frutíferas, seringueira e grãos, entre outros. 

 

O secretário de Agricultura Don Brown ficou entusiasmado em conhecer melhor o 

estado, pois em fevereiro estará no Brasil para falar sobre irrigação, no estado da 

Paraíba. 

 

O gerente de mercado e área internacional da Secretaria de Agricultura destacou que 

o modelo diversificado da economia e na agricultura do Acre segue a premissa 

também adotada pela sua pasta, no arranjo produtivo voltado para parcerias entre a 

comunidade, o setor privado e o mercado. Na reunião, o secretário solicitou mais 

informações sobre o rebanho bovino do Acre e a produção da piscicultura. 

 

Para a chefe da Casa Civil do Acre, Márcia Regina Pereira, o encontro foi 

extremamente proveitoso, porque o Colorado tem uma população que valoriza o 

consumo de produtos sustentáveis. “O que percebemos são experiências comuns em 

princípios e organização dos arranjos produtivos locais, o que estimula cada vez mais 

o fortalecimento das políticas públicas da industrialização e produção do nosso estado, 

voltado a atingir mercados consumidores para além do Brasil”, comenta. 

 

 
Com o secretário de Desenvolvimento Econômico John Bristol, Tião Viana tratou de parcerias (Foto: 
Andréa Zílio) 

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, John Bristol falou do interesse que o 

Colorado tem tido em países das Américas, inclusive da América do Sul, tentando 

conhecer in loco suas experiências, economia e potenciais. Essas experiências 

despertaram muito interesse pelo Brasil e o México. 

 

Para o secretário de Planejamento do Acre, Márcio Veríssimo, a missão ao Colorado 

faz parte de um esforço do governador Tião Viana para manter o investimento e 

garantir a consolidação das plantas industriais do estado, afinal, parcerias são 

fundamentais. Foi isso que garantiu investimentos como o que foi feito no projeto 

realizado com os produtores rurais, por meio da parceria com BID e BIRD, que já 

movimentou mais R$ 1,5 bilhão no estado. 
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“Inovação, tecnologia e mercado para produtos alimentícios de alta qualidade estão na 

pauta estratégica do governo para superar as dificuldades financeiras vivenciadas no 

país, fortemente intensificadas nos últimos quatro anos. Existe um forte interesse no 

exterior por produtos amazônicos. Todas essas oportunidades de negócio podem 
colocar definitivamente o Acre na rota da economia mundial”, ressalta. 

 

Na reunião no órgão de Desenvolvimento Regional, a secretária de Turismo Rachel 

Moreira mostrou o conceito que o Acre adota em sua política de desenvolvimento, 

modelo simular ao praticado pelo estado do Colorado, que hoje apresenta o dobro da 

média nacional americana em crescimento do setor, mesmo sendo um dos estados 

com menor condição de investimento. 

 

O Colorado deu um salto de crescimento na indústria do desenvolvimento regional a 

partir da adoção da atual política. “O Acre e o Colorado possuem modelos de 

desenvolvimento econômico similares e, portanto, podem aprender muito juntos. As 

parcerias para o crescimento da economia criativa vão possibilitar aprendermos com 

um estado que já avançou significativamente e viveu na prática as dificuldades que 

surgem no caminhar. Essas trocas são essenciais para tornarmos os desafios mais 

fáceis de serem vencidos”, ressaltou Rachel Moreira. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/governo-do-acre-troca-experiencias-

com-o-governo-do-colorado/ 
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Tião Viana debate economia sustentável 
com pesquisadores e acadêmicos do 
Colorado 

19.01.2017 - Andréa Zílio  

 

 

 
Estudantes e pesquisadores compuseram a audiência (Foto: Andréa Zílio/Secom) 

 

Diante de uma plateia de estudantes e pesquisadores, o governador Tião Viana 

discursou nesta quarta, 18, sobre a economia sustentável do Acre na Universidade do 

Colorado, em Boulder (EUA), instituição de onde já saíram cinco prêmios Nobel. 

 

Viana foi à cidade a convite da coordenação da Força-Tarefa dos Governadores para 

o Clima e Florestas (GCF – Governor’s Climate and Forests Task Force), para trocar 

experiências em economia, tecnologia e desenvolvimento sustentável com o governo 

e a Universidade do Colorado. 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8555.jpg
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O governador acreano iniciou o debate citando o escritor israelense Yuval Noah 

Harari, autor de obras como “Sapien: uma breve história da humanidade” e “Homo 

Deus: uma breve história do amanhã”, dizendo que falta aos países mais 

desenvolvidos um algoritmo capaz de compreender a necessidade de se ter um olhar 

diferenciado para regiões como a amazônica. 

 

Durante 45 minutos, discorreu sobre as experiências vividas em seu estado, que 

conserva 87% da cobertura florestal e que consegue manter a floresta habitada e 

produtiva. “O Acre foi o único estado que reduziu o desmatamento em 15%, enquanto 

nos demais estados da Amazônia houve um crescimento de 24%. Conseguimos 

reduzir a pobreza, que praticamente é inexistente nas nossas áreas de floresta”, 

relatou. 

 

Viana mencionou os avanços que o estado obteve em educação nos últimos anos, 

saltando do último lugar para os primeiros postos nas avaliações feitas em nível 

nacional. Apresentou inovações do Instituto de Matemática Ciências e Filosofia e do 

Centro de Estudo de Línguas, bem como destacou que, a partir deste ano, o Acre será 

o primeiro estado da Região Norte a implantar o ensino integral para o ensino médio. 

“Também queremos chegar ao final de 2018 analfabetismo zerado”, complementou. 

Tião: “Conservação, desenvolvimento econômico e inclusão social” (Foto: Andréa Zílio/Secom) 

 

Tião Viana salientou que o Acre precisa se industrializar, mencionando projetos 

apoiados pelo governo como o Complexo de Piscicultura, a Dom Porquito e a fábrica 

de preservativos de Xapuri. Durante sua fala, o governador também salientou a 

pecuária praticada com tecnologia, sem precisar desmatar para ampliar a área de 

pasto, os investimentos nas plantações de coco e açaí, o manejo florestal e a 

produção de castanha-do-brasil. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8554.jpg


 
CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/  
Janeiro de 2017 
 

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC 
Rua da Acácias, nº 279, – Distrito Industrial - Rio Branco - Acre - Brasil /CEP. 69920-175 Fone- (68) 3223-1933 / 

3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br 

“Queremos crescer de forma sustentável e conservando a floresta. Recentemente, 

durante conversa com o governador da Califórnia, Dan Brow, eu disse que o Acre, um 

estado pequeno, irá reduzir 300 milhões de toneladas de emissão de carbono, 

enquanto eles irão reduzir 360 milhões de toneladas”, disse. 

 

Viana finalizou a sua explanação destacando o respeito que há como as populações 

tradicionais, principalmente as indígenas, lembrando que na Amazônia estão os 

verdadeiros guardiões da floresta. “Devemos nos preocupar com o que faremos com a 

tecnologia, o que iremos fazer com a natureza. Infelizmente, em algumas nações mais 

desenvolvidas o algoritmo do desenvolvimento sustentável não está instalado. No Acre 

estamos cumprindo com a nossa parte, conciliando conservação, desenvolvimento 

econômico e inclusão social”. 

 

A seguir, o governador respondeu a perguntas sobre política indígena, madeireira, 

energia nas regiões isoladas, relações com os diversos segmentos da sociedade, 

exploração madeireira e tráfico na fronteira. “No Acre temos uma experiência sul-

americana balizada em princípios de desenvolvimento sustentável que converge para 

objetivos bem definidos”, destacou. 

 

O que eles disseram 

 

“Achei muito interessante aprender como o Acre está conseguindo conciliar a 

conservação da natureza com o desenvolvimento econômico sustentável. É muito 

interessante o sucesso que vem sendo obtido com uma economia de baixo carbono.” 

Pete Newton, professor Assistente do Programa de Estudos Ambientais da 

Universidade de Colorado Boulder 

 

“Fiquei muito impressionada com o sistema de desenvolvimento econômico e 

sustentável que o Acre está estabelecendo. E interessada em continuar esse trabalho 

no Brasil quando voltar, em 2018”. Fernanda Leite, doutoranda amazonense na área 

de engenharia ambiental, com foco na geração de energia, que estuda nos EUA por 

meio do programa Ciência sem Fronteira 

 

“Assistir à palestra foi uma oportunidade muito legal. Conheço o Acre, pois morei 

quase o ano passado todo na região de Brasileia. Considero a participação do 

governador no debate muito importante para que as pessoas conheçam o que 

acontece na Amazônia. É bom saber que a crise política vivida no Brasil terá menor 

impacto porque o Acre tem parceiros importantes que ajudam a investir nas 

populações tradicionais.” 

Catherine Name, doutoranda em História pela Universidade de Indiana 

 
http://www.agencia.ac.gov.br/tiao-viana-discursa-sobre-economia-sustentavel-para-

academicos-do-colorado/ 

http://www.agencia.ac.gov.br/tiao-viana-discursa-sobre-economia-sustentavel-para-academicos-do-colorado/
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Negócios sustentáveis podem render trilhões 
e conquistar a confiança da sociedade – 
artigo 
19.01.2017 - Elson Martins – Agência Notícia do Acre 

A boa notícia vem de Londres, onde foi publicado segunda-feira, 16, o mais recente 

Relatório da Business & Sustainable Development Commission (Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável e Empresarial), assinado por 35 diretores executivos 

(CEOs) e líderes, afirmando que a próxima década vai oferecer grandes oportunidades 

em mercados-chave a empresas dispostas a enfrentar desafios sociais e ambientais. 

O documento afirma que os negócios sustentáveis podem gerar pelo menos US$ 12 

trilhões e reparar o sistema econômico global. 

A informação se encaixa como uma luva nos esforços do Acre para desenvolver, junto 

a países ricos, contratos que viabilizem seu programa de sustentabilidade com uma 

economia de baixo carbono. A propósito, o governador Tião Viana e alguns secretários 

e assessores estão nestes dias no estado norte-americano do Colorado, mostrando 

resultados obtidos na Califórnia e junto ao banco de desenvolvimento KfW da 

Alemanha. 

A partir do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre (ZEE), concluído em 2010, o 

estado tem contado com um instrumento de desenvolvimento centrado na perspectiva 

da sustentabilidade, e tem avançado na gestão dos recursos naturais, na governança 

rural e nas economias de base florestal. 

Desafio global 

Os CEOs da Comissão acreditam que, além de abrir oportunidades econômicas no 

valor de pelo menos US$ 12 trilhões, seja possível gerar até 380 milhões de empregos 

por ano até 2030, desde que se coloquem as Metas de Desenvolvimento Sustentável, 

ou Metas Globais, no centro da estratégia econômica mundial, desencadeando “uma 

mudança radical no crescimento e na produtividade, com um boom de investimento 

em infraestrutura sustentável como fator crítico”. 

Isso somente aconteceria, entretanto, com mudança significativa na comunidade 

empresarial e de investimento. “É necessária uma verdadeira liderança para que o 

setor privado se torne um parceiro confiável no trabalho com governos e com a 

sociedade civil para consertar a economia”, registra o documento. 

A comissão reconhece: “Embora nas últimas décadas centenas de milhões de 

pessoas tenham sido retiradas da pobreza, houve também um crescimento desigual, 

mais insegurança no campo do emprego e um endividamento cada vez maior. Esses 

fatores alimentaram uma reação antiglobalização em muitos países, com interesses 

empresariais e financeiros considerados centrais para o problema, minando o 

crescimento econômico de longo prazo que o mundo precisa”. 
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O que será necessário para que as empresas sejam fundamentais para criar uma 

economia de mercado sustentável, que possa ajudar a atingir os Objetivos Globais?- 

indaga a comissão. A resposta é dada por membros dela: 

“Este relatório é um apelo à ação para líderes empresariais. Nós estamos no limite e 

não mudar resultará em mais oposição política e em uma economia que simplesmente 

não funciona para um número suficiente de pessoas. Temos que mudar para um 

modelo de negócio que funcione para um novo tipo de crescimento inclusivo”, afirma 

Mark Malloch-Brown, presidente da Business & Sustainable Development 

Commission. 

“Muitos estão agora percebendo as enormes oportunidades que existem para 

empresas esclarecidas e dispostas a enfrentar estes desafios urgentes. Mas cada dia 

que passa é mais uma oportunidade perdida para a ação. Devemos reagir de forma 

rápida, decisiva e coletiva para garantir um mundo mais justo e próspero para todos”, 

afirma Paul Polman, CEO da Unilever. 

Embora as oportunidades sejam convincentes, a Business & Sustainable Development 

Commission deixa claro que duas condições críticas devem ser atendidas para criar 

esses novos mercados. Primeiro, será necessário um financiamento inovador de 

fontes públicas e privadas para liberar os US$ 2,4 trilhões necessários anualmente 

para alcançar os Objetivos Globais. 

“Também precisamos de novas parcerias otimizadas com governos e comunidades 

que possam reduzir os riscos para todos e trazer mais investimento privado a um 

custo mais baixo para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável”, explica 

Hendrik du Toit, CEO da Investec Asset Management. 

“A promessa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Acordo Climático de 

Paris é um mundo livre de carbono e com pobreza zero. Para alcançar esses 

Objetivos Globais, precisamos recuperar confiança. Um novo contrato social para as 

empresas onde as pessoas, seu meio ambiente e desenvolvimento econômico sejam 

reequilibrados pode garantir que todos os filhos e filhas sejam respeitados com 

liberdade, salário mínimo adequado, acordos coletivos e trabalho seguro garantido. 

Somente um novo modelo de negócios baseado em antigos princípios de direitos 

humanos e justiça social irá apoiar um futuro sustentável”, explica Sharan Burrow, 

secretária-geral da International Trade Union Confederation e também integrante da 

Comissão. 

(Para ler o relatório completo visite report.businesscommission.org). 

http://www.agencia.ac.gov.br/negocios-sustentaveis-podem-render-trilhoes-e-

conquistar-a-confianca-da-sociedade-artigo/  

 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/negocios-sustentaveis-podem-render-trilhoes-e-conquistar-a-confianca-da-sociedade-artigo/
http://www.agencia.ac.gov.br/negocios-sustentaveis-podem-render-trilhoes-e-conquistar-a-confianca-da-sociedade-artigo/


 
CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/  
Janeiro de 2017 
 

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC 
Rua da Acácias, nº 279, – Distrito Industrial - Rio Branco - Acre - Brasil /CEP. 69920-175 Fone- (68) 3223-1933 / 

3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br 

Secretários de Meio Ambiente da 
Amazônia debatem economia 
sustentável 

27.01.2017 - Samuel Bryan  

 

Edgard de Deus reforça o objetivo de recuperar áreas degradadas e incentivar a manutenção da floresta 
em pé (Foto: Ruan Alves/Secom-AP) 
 

Como parte da programação do 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, 

secretários e representantes das pastas de Meio Ambiente da região se reuniram 

nesta quinta-feira, 26, em Macapá (AP), para discutir ações concretas de preservação 

ambiental aliadas ao desenvolvimento econômico e social. 

 

O Brasil inteiro tem se comprometido com políticas ambientais de baixo carbono a 

longo prazo, com a meta de diminuir em 80% o desmatamento ilegal no país até 2020 

e zerar essa taxa até 2030. 

 

A ideia agora é fazer com que o meio ambiente e o setor agropecuário caminhem 

juntos, com a difusão de técnicas modernas na Amazônia que evitem o desmatamento 

e aproveite áreas abertas, além de mecanismos financeiros para pagamento de 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-26-PHOTO-00000006.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-26-PHOTO-00000006.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-26-PHOTO-00000006.jpg
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performances por redução do desmatamento, áreas em que o Acre é pioneiro e possui 

reconhecimento nacional e internacional pelas boas práticas. 

 

Para o secretário de Meio Ambiente do Acre, Carlos Edgard de Deus, é o momento de 

unir esforços entre os vizinhos amazônicos para que o desenvolvimento sustentável se 

concretize em toda a região. 

 

“É muito importante o resultado obtido nesse fórum em que o principal foco foi a união 

dos estados junto com o governo federal, para que a gente possa combater o 

desmatamento na Amazônia. Temos um encaminhamento que vai criar as condições 

objetivas para recuperar áreas degradadas e incentivar a manutenção da floresta em 

pé”, conta Edgard. 

 

Avanços necessários 

 

A maior parte do encontro dos secretários focou na necessidade de as políticas 

públicas do artigo 41 do Código Florestal Nacional avançarem. No documento, fica 

claro que é de responsabilidade do Executivo federal a criação de um programa de 

apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como a adoção de 

tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal. 

 
Magaly: “Boas estratégias” (Foto: Ruan Alves/Secom-AP) 

A presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, Magaly Medeiros, 

apresentou o avanço do Acre no programa Redução de Emissões do Desmatamento e 

Degradação Florestal, ou REDD+, em que recursos foram repassados ao estado por 

meio do banco alemão KfW. 

 

Para Magaly, o encontro ofereceu contribuições para o trabalho conjunto pela 

Amazônia. “Tivemos aqui boas estratégias para que a gente possa recuperar, 

restaurar e monitorar o desmatamento. Agora, os governadores vão se organizar junto 

aos secretários de Meio Ambiente para apresentar propostas para o governo federal 

que garantam a preservação ambiental como uma oportunidade de crescimento para o 

Brasil”. 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-26-PHOTO-00000022.jpg
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Reconhecimento 

 

Anfitrião do encontro, o secretário de Meio Ambiente do Amapá, Marcelo Creão, 

acredita que a reunião foi bastante positiva, mostrando o crescimento do Fórum de 

Governadores, além do papel especial que o Acre ocupa em políticas ambientais. 

“O Acre, não só em nível amazônico, mas em nível nacional, é tido como uma 

referência ambiental. A outorga que muitos estados, até mesmo amazônicos, ainda 

não implementaram, o Acre já implementou. É um estado muito avançado nas 

discussões e nas concepções modernas de ativos ambientais, trazendo mecanismos 

de governança que fazem com que o Fórum tenha um grande portfólio”, disse Creão. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/secretarios-de-meio-ambiente-da-amazonia-

debatem-economia-sustentavel/ 
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Tião participa do Fórum de 
Governadores da Amazônia e defende 
parceria 

 27.01.2017 - Samuel Bryan 

 

O Fórum reuniu oito dos nove governadores da Amazônia Legal discutindo problemas, soluções e 
projetos para o desenvolvimento sustentável (Foto: Secom/AP) 
 

O governador Tião Viana participou nesta sexta-feira, 27, do 13º Fórum de 

Governadores da Amazônia Legal. O evento, realizado em Macapá (AP), reuniu os 

governadores e gestores de toda a região, discutindo problemas e boas práticas em 

comum, principalmente nos âmbitos da educação, meio ambiente e segurança pública. 

Também participaram do Fórum os governadores Waldez Góes (AP), Simão Jatene 

(PA), José Melo (AM), Flávio Dino (MA), Marcelo Miranda (TO), Confúcio Moura (RO) 

e a governadora Suely Campos (RR). Juntos, firmaram um pacto federativo e 

acordaram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

Legal. 

 

Para Tião Viana, é o momento de os estados amazônicos se unirem para solucionar 

problemas e garantir o desenvolvimento de sua população, aliando a preservação 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8164.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8164.jpg
http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8164.jpg
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ambiental com o desenvolvimento econômico e social, mas também superando a crise 

na segurança pública que o país vive atualmente. 

 

“Nossa atenção prioritária certamente é com a segurança pública e a crise no sistema 

prisional que afeta todos os estados, além das medidas vinculadas ao 

desenvolvimento sustentável e seu grande eixo, que é a Amazônia. Ainda 

acrescentamos a pauta da criança e do adolescente, e eu acrescentei o financiamento 

público para os estados da Amazônia que possuem boas práticas ambientais com 

baixa emissão de carbono”, disse o governador. 

Problemas e soluções 

 
Tião: “Mais do que nunca, o Brasil precisa de um Plano Nacional de Segurança, com maiores 

responsabilidades da União” (Foto: Secom/AP) 

Durante todo o encontro, os governadores da Amazônia trataram de assuntos 

importantes e delicados, entre eles a segurança pública. A necessidade de um Plano 

Nacional de Segurança Pública ficou mais evidente, com a necessidade de a União 

assumir maiores responsabilidades no combate ao narcotráfico e na defesa das 

fronteiras da Amazônia, assuntos que estão interligados. 

 

A ideia estudada pelos governadores é desenvolver um Plano Integrado de Segurança 

Pública da Amazônia Legal, com uma fase intensa de ações por 90 dias para o 

combate à criminalidade. 

 

Economia sustentável 

 

Tião Viana defendeu a economia sustentável e o pagamento de créditos por ações de 

preservação ambiental como as que já acontecem no Acre por meio da Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação com Benefícios Socioambientais (Redd+), 

mas em uma escala ainda maior. 

http://www.agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/IMG_8162.jpg
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“Estamos à disposição de todos os governos da Amazônia para colaborar com nossas experiências mais 

exitosas. Aqui estamos definindo qual caminho precisamos trilhar”, disse Tião Viana (Foto: Secom/AP) 

 

“Aqui no Fórum anuncio que estamos finalizando mais uma cooperação com o banco 

alemão KfW, de 20 milhões de euros por resultados práticos de nossas políticas 

ambientais no Acre que diminuíram o desmatamento e preservam o meio ambiente”, 

relatou. 

 

A pedido do governador do Acre, a diretora de Projeto Força-Tarefa dos Governadores 

para o Clima e Florestas (GCF), Colleen Scanlan Lyons, falou aos governadores a 

respeito da importância e possibilidades sobre o tema de créditos ambientais. 

 

Em seu discurso, Tião Viana completou: “No Acre, estamos investindo mais de R$ 100 

milhões em comunidades isoladas com obras estruturantes e estamos à disposição de 

todos os governos da Amazônia para compartilhar nossas experiências mais exitosas. 

Aqui não estamos fazendo partidarismo, mas definindo qual caminho precisamos 

trilhar”. 

 

Carta de Macapá 

 

Ao final do evento, os governadores assinaram a Carta de Macapá, um documento 

que será enviado ao governo federal e que, entre outras questões, aponta a 

necessidade de a União de descentralizar recursos para financiamento da segurança 

pública. O documento também reconhece as ações do governo federal para 

implementar a Política Nacional de Mudanças Climáticas e dela cobra mais celeridade 

na regulamentação do artigo 41 do Código Florestal Nacional, que trata da concessão 

de incentivos fiscais para os Estados que adotarem medidas para redução da emissão 

de gases de efeito estufa, como a diminuição do desmatamento. 

 

O governador do Amapá e anfitrião do Fórum, Waldez Góes, ficou bastante satisfeito 

com o evento. “Os nove estados da Amazônia Legal estão unidos numa agenda 

social, com destaque para a questão da criança e do adolescente, além da luta contra 
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a crise prisional e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esses eixos 

orientaram os debates de nossas equipes e a Carta de Macapá”. 

http://www.agencia.ac.gov.br/tiao-participa-do-forum-de-

governadores-da-amazonia-e-defende-parceria  
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GCF declara o Acre como um dos 
líderes em boas práticas ambientais 

 
30.01.2017 - Samuel Bryan  

 

“O governo [do Acre] também possuí uma visão de fazer desenvolvimento ambiental e social da mesma 
forma em todo o estado”, conta Colleen (Foto: Secom Amapá) 
 

Durante o 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado em Macapá 

(AP), a Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) teve um papel 

de destaque durante o evento, conclamando os governos da região a fazerem parte do 

mercado de créditos de carbono ao promover o desenvolvimento sustentável. 

 

O GCF é um grupo formado por 35 estados de nove países que procura avançar em 

programas jurisdicionais projetados para promover o desenvolvimento rural com 

baixas emissões de carbono, reduzir as emissões do desmatamento e o uso da terra e 

relacionar essas atividades com redução na emissão de gases de efeito estufa, além 

de outras oportunidades de remuneração. 

A diretora do Projeto GCF, Colleen Scanlan Lyons, esteve presente ao Fórum e 

atentou que o grupo tem ocupado de uma maneira estratégica a Amazônia brasileira, 
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além de passar por um momento chave com seu crescimento.Agora, é necessário 

estimular o crescimento de lideranças em nível subnacional para atender as metas de 

redução de emissão de carbono. 

 

Segundo Colleen, membros como a Califórnia (EUA), Acre, Pará e estados do Peru 

têm se destacado dentro do GCF. E quando gestores do mundo inteiro querem 

exemplos de como reduzir o desmatamento e ampliar a economia verde, os membros 

do GCF são procurados para demonstrar suas práticas. 

 

“A história do Acre é muito interessante, porque ela é muito diversa. Não é só madeira, 

não é só seringa, não é só açaí, não é só a intensificação da agropecuária, é tudo isso 

junto que compõe os avanços do Acre. Outro ponto interessante é a boa relação do 

governo do Acre com os povos indígenas, e isso é muito importante, porque são essas 

as pessoas que vivem na floresta. O governo também possui uma visão de fazer 

desenvolvimento ambiental e social da mesma forma em todo o estado, o que é muita 

coisa”, conta Colleen. 

 

A diretora do GCF lembrou ainda que o governador Tião Viana e alguns de seus 

gestores voltados ao setor produtivo e ambiental passaram por experiências na 

Califórnia para desenvolver parcerias na área de mercado sustentável e com a 

Universidade do Colorado para expansão técnico-científica. 

 

“Califórnia está apostando no Acre com o mercado de créditos de carbono. E a 

Califórnia tem fé que o Acre possa fazer parte desse mercado, ao mesmo tempo em 

que o Acre tem fé na Califórnia, porque foi o primeiro mercado dos créditos de 

carbono. É uma troca de experiências, mas que cai na realidade da conservação 

ambiental e na visão para o futuro que a Califórnia tem”, ressalta. 

 

http://www.agencia.ac.gov.br/gcf-declara-o-acre-como-um-dos-lideres-em-

boas-praticas-ambientais/ 
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