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Acre discute simplificação do manejo florestal
comunitário e familiar
29.09.2016 15:30 Por Rayele Oliveira
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7

Oficina se encerra nesta quinta (Foto: Alexandre Noronha/Secom)

Mais da metade do território brasileiro é coberto por florestas, que, além de abrigarem
grande biodiversidade, são estratégicas para o equilíbrio ambiental, econômico e
sustentável do planeta.
E é pensando nas florestas do bioma amazônico que o Serviço Florestal Brasileiro,
junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Meio
Ambiente do Acre (Imac), reúne-se até o fim desta quinta-feira, 29, com profissionais
de diversas instituições, para discutir a simplificação do manejo florestal comunitário e
familiar, no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).
A oficina, que teve início na quarta-feira, 28, conta com grande representatividade de
profissionais das áreas de engenharia florestal e de agronomia. A proposta do
encontro para os dois dias tem foco na ampliação do conhecimento sobre o programa
federal, que estabelece as diretrizes do manejo, bem como identificar avanços e
desafios, avaliar a legislação de licenciamento e, principalmente, coletar subsídios
para a construção coletiva da normativa que prevê a simplificação de todo esse
processo em nível nacional.
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De acordo com o gestor adjunto da Sema, João Paulo Mastrângelo, pelas políticas já
executadas pelo Acre nos últimos anos, foi determinado que o estado seria um dos
que realizariam a oficina.

Secretário adjunto relembrou as ações do Acre nos últimos anos (Foto: Alexandre Noronha/Secom)

“Esse é um assunto de extrema importância para as comunidades, sobretudo para
aquelas que desenvolvem atividades de exploração de madeira em áreas de projetos
de assentamento e unidades de conservação e precisam da simplificação desses
processos”, declarou.
Até que o decreto seja encaminhado à Casa Civil, o que está previsto para 2017,
outras reuniões estaduais e por bioma devem ser realizadas.
“Nosso maior desafio é discutir uma forma de criarmos um novo modelo simplificado
para permitir a ampliação do acesso madeireiro a essas comunidades, diminuindo a
ilegalidade, permitindo que os produtores consigam gerar renda a partir da exploração
sustentável e garantindo que o Acre consiga aumentar a economia do setor de
madeira tropical”, completou Mastrângelo.

Serviço Florestal Brasileiro
Órgão do Ministério do Meio Ambiente, com a missão de promover o conhecimento, o
uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal.
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-discute-simplificacao-do-manejo-florestalcomunitario-e-familiar/
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Recursos destinados ao Plano Safra serão
mantidos
29.09.2016 14:17 Por Leônidas Badaró
Tags:brasiléia, colheita milho, notícias do governo, Produção 2016, seaprof

Dia do Crédito, instituído pela Seaprof e Emater, agiliza a liberação de recursos destinados à produção
familiar (foto: Leônidas Badaró)

Nesta semana, em reunião realizada em Rio Branco, representantes da Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, do governo federal,
garantiram a manutenção dos recursos lançados pelo Plano Safra.
“Havia preocupação, porque estamos sempre em contato com os produtores,
elaborando projetos de acesso ao crédito, e somos cientes do quanto esses recursos
são importantes para o desenvolvimento da produção rural, principalmente familiar”,
afirma Cledinaldo de Lima, coordenador da Divisão de Crédito da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural no Acre (Emater).
O governo do Acre, por meio da Seaprof e da Emater, tem realizado o Dia do Crédito
em diversas comunidades do estado, exatamente para agilizar o processo de acesso
aos recursos destinados à produção rural.
No dia 3 de maio deste ano, a então presidente Dilma Rousseff anunciou
investimentos recordes de R$ 30 bilhões na agricultura familiar, por meio do Plano
Safra 2016/2017. Durante o lançamento, foi lembrada a importância da agricultura
familiar para o país.
A atividade é responsável por 22% do Produto Interno Bruto (PIB), por 33% dos
empregos gerados e 46% da exportação brasileira. Os recursos do Plano Safra seriam
disponibilizados por linhas de financiamento para cultivo, produção e investimento,
com taxas de juros abaixo da inflação.
No Acre, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia haviam anunciado investimentos
de mais de R$ 280 milhões para a produção rural.
http://www.agencia.ac.gov.br/recursos-destinados-ao-plano-safra-serao-mantidos/
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Redução do desmatamento ilegal no Acre é fruto
de políticas públicas
27.09.2016 17:15 Por Maria Meirelles
Tags:acre, Amazônia, Desmatamento ilegal
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As políticas públicas de preservação e uso sustentável da floresta, promovidas pelo
governo do Estado, têm resultado na diminuição do desmatamento ilegal no Acre,
aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Após análise dos números
do desmatamento ilegal na Amazônia, o Inpe constatou que, entre 2014 e 2015, o
Acre reduziu em 15% o seu índice de desmate – nos últimos dez anos, a diminuição é
de 64%.
O resultado é fruto de uma economia verde, pautada na sustentabilidade, uso racional
dos recursos naturais e preservação da floresta, desenvolvida há 16 anos,
especialmente com as comunidades tradicionais.
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Estado tem apostado no fortalecimento da piscicultura (Foto: Angela Peres/Secom)

Pioneiro no modelo de produção sustentável, o Estado tem apostado no fortalecimento
da cadeia extrativista, incentivando a produção da castanha, látex e óleos vegetais.
A piscicultura é outra aposta da gestão do governador Tião Viana, que, ao investir na
industrialização do pescado, ampliou o mercado consumidor.
Hoje, os produtos acreanos podem ser encontrados e consumidos nos grandes
centros nacionais, e aos poucos ganham espaço no mercado internacional.
Mais de 90% da madeira comercializada no Estado é legalizada, oriunda dos planos
de manejos comunitários elaborados pelas associações em parceria com o governo.
As atividades econômicas são pautadas no respeito às questões ambientais, sociais e
climáticas. “Essa análise do Inpe mostra que estamos no caminho certo, utilizando
bem nossos 87% de floresta preservada e incentivando a ocupação sustentável dos
espaços abertos”, ressaltou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Edegard de
Deus.
Os 13% de áreas abertas no Acre são utilizados com foco na produção sustentável, é
o que explica o secretário. “O governo atua numa política continuada, há mais de 10
anos, incentivando a piscicultura, criação de pequenos animais e plantio do açaí e da
seringueira por meio do Programa de Florestas”, frisou.
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Serviços ambientais

Sisa estimula a preservação de riquezas naturais por meio da compensação dos serviços ambientais
(Foto: Arquivo Secom)

A efetivação de uma política pública de baixa emissão de carbono refletiu diretamente
nessa redução de 15% do desmatamento ilegal no Acre.
O Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa) do governo do Estado estimula
a preservação de riquezas naturais por meio da compensação dos serviços ambientais
prestados pelos seringueiros, extrativistas, ribeirinhos, produtores e moradores das
florestas do Acre.
O Programa ISA Carbono, desenvolvido pelo Sisa, recebe investimentos do Banco
Alemão KfW, que subsidia a produção sustentável no estado elevando a melhoria da
qualidade de vida das comunidades tradicionais e crescimento de uma nova
economia, com foco na sustentabilidade e conservação ambiental.
http://www.agencia.ac.gov.br/reducao-do-desmatamento-ilegal-no-acre-e-fruto-depoliticas-publicas/

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC
Rua das Acácias, n.º 279 – Distrito Industrial. CEP: 69920-175. Rio Branco/Acre. (Anexo à FUNTAC)
Fone- (68) 3223-1933 / 3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br

CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/
SETEMBRO 2016

Acre registra redução de 15% no desmatamento
de 2014 a 2015
26.09.2016 17:30 Por Ana Paula Pojo
Tags:inpe, MCTIC, taxas de desmatamento
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(Foto: Pedro Devani/Secom)

Uma revisão do desmatamento na Amazônia, feita pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), para o período entre 2014 e 2015, apontou que o Acre
reduziu em 15% as taxas de desmatamento nesse período entre os estados
pertencentes à Amazônia Legal. Numa avaliação mais profunda do INPE, entre 2004 e
2015, é possível registrar uma redução drástica de 64% para os últimos dez anos.
A variação relativa, expressa na tabela gráfica do INPE, aponta que o Acre reduziu de
309 km² para 264 km² em área desmatada. Em 2004, a extensão de desmatamento
apontava 728 km², segundo o mapeamento do órgão, que é subordinado ao Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC).
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Edegard de Deus, disse que o Acre tem
muito a comemorar pelo expressivo resultado, uma vez que se tornou referência
mundial nas políticas de uso sustentável de seus recursos naturais.
“Reduzir em 15% o desmatamento de 2015 em relação a 2014, e em 64% em 10
anos, é indicativo de que nossa política de conservação e uso sustentável dos nossos
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recursos naturais vem dando resultado. Estamos protegendo 87% das nossas
florestas”, destacou de o gestor.
Ainda segundo ele, o fato de, nos 13% de áreas abertas, o governo apoiar um amplo
programa de produção sustentável junto às populações da floresta, como a
piscicultura, o plantio de fruteiras e a criação de pequenos animais, tem sido de
grande valia.

Dados gerais na Amazônia Legal
Apesar de o resultado ser positivo para o Acre, os dados gerais dos demais estados
que compõem a Amazônia Legal não foram tão exitosos, já que o desmatamento entre
2014 e 2015 mostrou que o corte raso nas florestas da região alcançou 6.207 km², ou
seja, uma extensão 6,45% maior que os 5.831 km² divulgados no fim do ano passado.
A segunda má notícia é que ela reajusta também de 16% para 24% o aumento da
devastação na Amazônia em comparação com o período anterior, de 2013 a 2014,
que foi de 5.012 km².
A nota técnica emitida pelo INPE considerou 214 imagens do satélite Landsat 8, ao
passo que anteriormente foram analisadas 96 imagens. Além do maior número de
imagens, outra novidade foi o uso do satélite sino-brasileiro CBERS-4, mais moderno.
As imagens detectam desmatamentos de áreas com mais de 6,25 hectares.
Além do Acre, somente Maranhão, Amapá e Tocantins conseguiram reduzir as taxas
de desmatamento. Os estados campeões da derrubada da floresta de 2014 a 2015
são Pará (2.153 km²), Mato Grosso (1.601 km²) e Rondônia (1.030 km²).
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-registra-reducao-de-15-no-desmatamento-de-2014a-2015/
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Produtores rurais recebem Dia do Crédito na
Transacreana
26.09.2016 15:18 Por Leônidas Badaró
Tags:Dia do Crédito, emater, notícias do governo, Produção 2015, produção
familiar, seaprof, Transacreana

Dezenas de produtores rurais do Projeto de Assentamento Itamarati, na Estrada Transacreana,
participam do Dia do Crédito (Foto: Leônidas Badaró)

Mirian Souza, moradora do quilômetro 80 da Estrada Transacreana, tem na
horticultura sua principal fonte de renda. É com a produção de alface, couve, salsa,
pimenta-de-cheiro, maxixe e cheiro-verde, comercializada três vezes por semana no
Mercado Elias Mansour, em Rio Branco, que ela sustenta as sete pessoas de sua
família.
Mirian quer construir mais casas de vegetação e aumentar sua área de cultivo. O
problema é a falta de dinheiro para adquirir o material.
“Minha vontade é ampliar, fazer irrigação, comprar a cobertura e uma bomba para
jogar água. Hoje só tenho 30 metros e existem muitas verduras descobertas que são
prejudicadas pelas chuvas ou pelo calor muito forte”, explica.
É esse tipo de situação que o Dia do Crédito, instituído pelo governo do Estado, por
meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) e da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), quer resolver.
Na manhã desta segunda-feira, 26, Mirian e dezenas de outros produtores
participaram da atividade realizada na Associação de Produtores Rurais do Projeto de
Assentamento Itamarati, às margens da Transacreana.
Com a presença de técnicos do governo e representante do Banco da Amazônia, os
produtores familiares, interessados em acessar o crédito agrícola, tiveram a
oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre financiamento.
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“Os produtores precisavam de uma parceria como essa. Antigamente a gente tinha
que ir atrás do governo e dos bancos, hoje estamos recebendo esses representantes
aqui na nossa comunidade”, destaca Claudenor dos Santos, presidente da associação
de produtores.

A produtora Mirian Souza trabalha com horticultura e quer acessar o crédito para aumentar sua área de
produção (foto: Leônidas Badaró)

Mutirão para elaboração de projetos na próxima semana
O objetivo do Dia do Crédito é agilizar o acesso aos financiamentos. Por isso, o
envolvimento de produtores, governo e instituições financeiras.
O próximo passo já tem data marcada. Na quinta-feira da próxima semana, 6 de
outubro, técnicos do governo irão discutir com a comunidade as linhas de
financiamento que cada família pode acessar e já elaborar os projetos que vão ser
enviados ao Banco da Amazônia.
“Aqui envolvemos todos os atores necessários para agilizar o crédito. Queremos no
prazo mais curto possível voltar à essa comunidade já para assinar a liberação dos
recursos que são de suma importância para o crescimento da produção e a melhoria
da qualidade de vida dessas famílias da Transacreana”, diz Lourival Marques,
secretário da Seaprof.
http://www.agencia.ac.gov.br/produtores-rurais-recebem-dia-do-credito-natransacreana/

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC
Rua das Acácias, n.º 279 – Distrito Industrial. CEP: 69920-175. Rio Branco/Acre. (Anexo à FUNTAC)
Fone- (68) 3223-1933 / 3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br

CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/
SETEMBRO 2016

Revista nacional traz receita com pescado do
Acre em última edição
22.09.2016 16:10 Por Rayele Oliveira
Tags:economia, peixes da amazônia, revista Boa Forma

Pirarucu da Peixes da Amazônia foi indicado pela revista Boa Forma (Foto: Gleilson Miranda/Secom)

Mais uma vez o pescado produzido e processado no Acre mostra que aos poucos
conquista os grandes centros do país.
Nesta semana, por exemplo, a revista de circulação nacional Boa Forma trouxe em
sua última edição a indicação dos produtos da Peixes da Amazônia, para os leitores
adeptos a dietas e alimentação saudável.
Por ser peixe de água doce, rico em ômega 3 e 6, de sabor suave e baixo teor
calórico, o pirarucu esteve na página de receitas da revista, mais precisamente uma
moqueca de pirarucu.
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Revista Exame teve reportagem especial sobre a indústria acreana (Foto: Cedida)

Recentemente, a revista paulista Prazeres da Mesa também divulgou o processo
industrial no Acre, acompanhado pela equipe em maio deste ano.
As cadeias produtivas da piscicultura, suinocultura, bem como a da castanha, foram
retratadas como o modelo de parceria público-privado-comunitária que vem dando
certo desde que foi implantado no estado.
Já a revista Exame também teve uma reportagem especial na última edição do
periódico que abordou o sucesso da parceria entre a Peixes da Amazônia e o Grupo
Pão de Açúcar (GPA).
De acordo com a publicação, assinada pela repórter Renata Vieira, em pouco mais de
um ano, a Peixes já se encontra entre os cinco maiores fornecedores de pescado
nacional da rede.
Atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelo GPA, semanalmente o Complexo
de Piscicultura do Acre envia toneladas de pescado para São Paulo, para serem
distribuídas pelo grupo em outras localidades.
http://www.agencia.ac.gov.br/revista-nacional-traz-receita-com-pescado-do-acre-emultima-edicao/
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Governo e Ifac firmam parceria para projetos de
pesquisa em piscicultura
21.09.2016 14:08. Por: Ana Paula Pojo

O termo de cooperação técnica visa a realização de projetos de pesquisa em piscicultura (Foto: Arquivo
Secom)

O governo do Estado do Acre, juntamente com o Instituto Federal do Acre (Ifac) e a
empresa Peixes da Amazônia S/A, assinaram na manhã desta quarta-feira, 21, um
termo de cooperação técnica que visa a realização de projetos de pesquisa em
piscicultura no estado. Um grupo de produtores, membros da Acre Peixes
Cooperativa, participou do ato de assinatura.
O convênio firmado no formato de parceria público-privado-comunitária, voltado para o
campo da pesquisa, possibilitará que alunos e professores das universidades públicas
desenvolvam pesquisas de ponta dentro das empresas privadas.
“É a consolidação de um pensamento de tecnologia avançada na piscicultura. Aqui
fizemos um arranjo do que há de melhor para o setor. O que essa experiência poderá
gerar de produtividade é impressionante. Não é só um ato de cooperação, é um
grande passo para a piscicultura”, afirma Tião Viana.
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A parceria, voltada para o campo da pesquisa, possibilitará que alunos e professores do Ifac
desenvolvam pesquisas de ponta dentro das empresas (Foto: Gleilson Miranda/Secom)

No Acre desde 2010, o Ifac oferece curso de aquicultura em vários campus. Em Rio
Branco, é realizado na Baixada do Sol. Para a reitora da instituição, Rosana
Cavalcante, a parceria é de extrema importância, já que possibilitará aos alunos,
estágio com toda a estrutura necessária.
“Essa parceria com o governo e a iniciativa privada vai possibilitar pesquisas de alto
nível. Nós temos no nosso quadro de professores e pesquisadores, especialistas na
área de ração e manejo que serão úteis para as pesquisas voltadas para essa cadeia”,
pontua a reitora.

Conhecimento, pesquisa e desenvolvimento
O secretário do Comércio, da Indústria e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado,
contou que a parceria é fundamentada na pesquisa, conhecimento e desenvolvimento
da cadeia produtiva do peixe, uma luta antiga desde que atuava no Congresso
Nacional.
“É um capítulo do código nacional de Ciência e Tecnologia, uma lei que trabalhei
durante cinco anos na Câmara para chegarmos a essa conclusão. Neste convênio nós
vamos unir os conhecimentos da empresa com o instituto federal. Disso vamos gerar a
primeira patente para a produção de uma ração especial no Acre”, conta o gestor.
O diretor-presidente da Peixes da Amazônia, Fábio Vaz, disse que o acordo veio num
momento oportuno, já que a cadeia do peixe vem crescendo e se consolidando cada
vez mais. “Esse elo com a pesquisa é importantíssimo. A gente precisa de
conhecimento e o desenvolvimento em várias frentes. Toda a infraestrutura da Peixes
da Amazônia está disponível para a realização das pesquisas”, avaliou Vaz.
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Para Milton Meira, presidente da Acre Peixes, a parceria é um legado muito importante
que vai ficar para o Acre. “A piscicultura está avançando cada vez mais. Em nome de
todos os produtores, agradecemos o governo por investir tanto neste setor”, disse.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-e-ifac-firmam-parceria-para-projetos-depesquisa-em-piscicultura/
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Governo inicia Programa de Aquisição de
Alimentos em Acrelândia
20.09.2016 17:58 Por Leônidas Badaró
Tags:Acrelândia, lançamento PAA, notícias do governo, Produção 2016, Produtores
Familiares, seaprof
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O PAA adquire do produtor familiar 56 produtos alimentos diferentes e distribui a entidades como
escolas e unidades de saúde (Foto: Leônidas Badaró)

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção
Familiar (Seaprof), deu início nesta terça-feira, 20, ao Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) em Acrelândia. Com esse lançamento, dos 22 municípios acreanos,
apenas Santa Rosa do Purus ainda não iniciou o programa.

Lourival Marques lembra que o PAA está investindo em todo do Acre quase 5 milhões de reais (Foto:
Leônidas Badaró)
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Em Acrelândia, o PAA vai garantir a compra da produção de 15 produtores familiares e
entregar de forma gratuita a nove entidades, entre creche, escolas e unidades de
saúde.
Lúcia Frota é coordenadora administrativa da escola Pedro de Castro, a única de
ensino fundamental do município. Por dia, são mais de 700 refeições servidas na
unidade escolar.
“Estes alimentos são importantes, porque conseguimos, além de garantir a segurança
alimentar, conscientizar os estudantes da importância de uma alimentação
balanceada, com frutas e legumes frescos”, explica Lúcia.

Produtores e representantes de entidades celebram o início do PAA em Acrelândia (Foto: Leônidas
Badaró)

Quem também comemora o início do PAA são os produtores. Ao todo; são 56
produtos diferentes adquiridos pelo programa, pagando um preço acima do praticado
pelo mercado normal.
Cesalpino Alves, produtor rural, entrega ao PAA há quatro anos. “O bom desse
programa é o aproveitamento. O que a gente planta muitas vezes para o sustento de
casa e não consome tudo, entrega ao PAA e consegue uma renda extra”, afirma.
Lourival Marques, secretário da Seaprof, participou do lançamento do programa em
Acrelândia e lembrou que em todo o estado estão sendo investidos R$ 4,7 milhões.
“Este programa é fantástico. Conseguimos garantir uma alimentação adequada para
milhares de pessoas e o homem do campo consegue vender seus produtos por um
preço justo.”
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-inicia-programa-de-aquisicao-de-alimentos-emacrelandia/
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Governo, Peixes da Amazônia e Ifac se unem por
uma nova ração para pirarucu
20.09.2016
17:41 Por Samuel Bryan
72

Objetivo é gerar maior competitividade do pirarucu acreano, diminuindo custos e melhorando o
potencial proteico (Foto: Sérgio Vale/Secom)

O governador Tião Viana participou na tarde desta terça-feira, 20, de uma reunião
envolvendo governo do Estado, o Instituto Federal do Acre (Ifac), a Peixes da
Amazônia e o Projeto Pacu, pelo objetivo de criar uma nova ração para o pirarucu, um
dos maiores peixes de água doce do Brasil e com um gigantesco potencial econômico
para o Acre. Ele pode atingir três metros e seu peso chegar a 200 quilos.
Segundo o diretor da Peixes da Amazônia, Fábio Vaz, o esforço institucional por uma
nova ração para o pirarucu é necessário para dar maior competitividade ao peixe
acreano, com uma nova fórmula capaz de diminuir custos e garantir o
desenvolvimento do pescado na região.
“Existem investimentos no Acre por um pirarucu intensivo, onde você vai retirar entre
50 e 70 toneladas por hectares. E isso requer uma alimentação diferente, que a fábrica
da Peixes da Amazônia ainda precisa desenvolver. Por isso pedimos ajuda ao governo
do Estado, Ifac e Projeto Pacu para fecharmos essa reformulação”, conta.
O secretário de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços
Sustentáveis, Sibá Machado, também participou do encontro para definir os estudos.
Para ele, há uma garantia de sucesso muito grande para a cadeia produtiva do
pescado no Acre. “Mas sabemos que o ponto de equilíbrio é a ração. Então, com este
gesto, vamos trabalhar numa ração específica do Acre, para avançar em garantia e
competitividade.”
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-peixes-da-amazonia-e-ifac-se-unem-por-umanova-racao-para-pirarucu/

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC
Rua das Acácias, n.º 279 – Distrito Industrial. CEP: 69920-175. Rio Branco/Acre. (Anexo à FUNTAC)
Fone- (68) 3223-1933 / 3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br

CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/
SETEMBRO 2016

Rio Acre continua em situação de emergência,
mesmo com as chuvas
19.09.2016 17:31 Por Marcelo Torres
Tags:Abastecimento de água, chuvas, corpo de bombeiros, depasa
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Caminhões-pipas abastecem pontos mais críticos de Rio Branco e do interior do Acre (Foto:
Marcelo Torres)
Apesar de a chuva ter caído em áreas isoladas do Estado, a situação do Rio Acre,
manancial que abastece a capital e parte do interior do Estado, ainda é preocupante.
Na manhã desta segunda-feira, 19, autoridades estaduais e municipais estiveram
reunidas na sala de situação do Corpo de Bombeiros, para avaliar a condição hídrica.
Participaram da reunião as equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal, o Instituto do
Meio Ambiente do Acre (Imac), a Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), o
Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), o Policiamento
Ambiental, o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e o Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer/AC).

Reunião para avaliar a condição do Rio Acre (Foto: Marcelo Torres)
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“Ainda estamos em alerta, pois, apesar das últimas chuvas, a situação ainda é critica.
Para garantir o abastecimento, pedimos à população que economize água e nos ajude
a informar, caso haja um cano estourado, pelo número 08007211314, e nos informe
do desperdício de água”, enfatizou o superintendente do Depasa em Rio Branco,
Miguel Félix.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, Carlos Batista, várias medidas
foram tomadas para que a população continue recebendo água. “Por meio do decreto
nº 1.502, de agosto de 2016, a Defesa Civil Nacional, reconhecendo a situação de
emergência do Acre devido à severa estiagem, vários caminhões-pipas passaram a
abastecer os pontos mais críticos de Rio Branco e do interior”, explicou.
De acordo com especialistas do IMC, ainda na segunda quinzena de setembro estão
previstas chuvas, mas o nível do Rio Acre só deverá ser normalizado em outubro.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-continua-em-situacao-de-emergencia-mesmocom-as-chuvas/
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Governo realiza sobrevoo para fiscalizar crimes
ambientais em Sena Madureira
17.09.2016 10:35. Por: Maria Meirelles

As pessoas pegas em flagrantes foram autuadas (Foto: Cedida)

A Força-Tarefa 2016 de combate ao desmatamento ilegal e às queimadas, do governo
do Estado, tem atuado de maneira firme na repressão, combate e controle de crimes
ambientais em todo o Acre. As operações de fiscalização foram intensificadas em
setembro – período de agravamento da seca.
Na sexta-feira, 16, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de
Policiamento Ambiental (BPA) e Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer)
realizaram sobrevoo em Sena Madureira.
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Os sobrevoos foram intensificados em setembro (Foto: Cedida)

A equipe vistoriou as floresta do Antimary e Macauã, além dos ramais da Fátima,
Cassiriam, Linha Seca e Toco Preto, todos situados no município.
Algumas irregularidades foram encontradas, durante a operação integrada. Oito
pessoas foram autuadas pela prática de desmatamento ilegal e queimadas, e quatro
propriedades foram embargadas.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Sena Madureira ocupa a
segunda posição no ranking de focos de calor dos municípios acreanos.
Até o momento, 651 queimadas, entre urbanas e rurais, foram registradas na região
neste período de estiagem.
As fiscalizações de combate e controle de crimes ambientais seguem em todo os
municípios acreanos, especialmente nesse período de seca.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-realiza-sobrevoo-para-fiscalizar-crimesambientais-em-sena-madureira/
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Rio Acre atinge menor cota histórica e Depasa
segue com ações emergênciais
17.09.2016 10:06. Por: ANDRÉ ARAÚJO

Bombas em balsas flutuantes estão sendo adequadas para melhorar o processo de captação (Foto:
André Araújo)

O nível do Rio Acre continua baixando. Na manhã deste sábado, 17, o manancial
registrou a marca de 1,30 metro, em Rio Branco, a menor cota da série histórica, de
acordo com medição realizada pela Defesa Civil – seis centímetros a menos que no
dia anterior.
O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) segue
executando ações do Plano de Contingência, implementado em julho deste ano, no
intuito de garantir o funcionamento da rede que abastece a capital.
“Mesmo com as últimas chuvas, o processo de vazão está acelerado, em decorrência
deste período de estiagem. Com isso, estamos avaliando as intervenções que
executamos nas Estações de Tratamento de Água (ETA), e efetuaremos as
adequações necessárias para os processos de captação e distribuição de água”,
relata o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.
O gestor ressalta que diversas ações de infraestrutura foram realizadas durante este
cenário de seca, e que novas medidas estão sendo adotadas.
“Na ETA II, foram instaladas novas tubulações e cinco bombas em três balsas
flutuantes, onde mudaremos suas posições, além de realizar um processo de limpeza,
para melhorar a captação. Já na ETA I, acionamos a bomba que estava instalada em
um flutuante, e se houver necessidade, vamos reforçar a contenção de sacos de areia
que foi feita para conduzir uma parte da correnteza do rio em direção à torre da
estação”, declara Edvaldo Magalhães.
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Magalhães destaca que a instituição também realiza a campanha “Nós contra o
Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de água. “Os
trabalhos educativos estão sendo promovidos em diversos bairros, e a população vem
respondendo de forma positiva a estas ações, porém, o momento é de alerta, e
economizar água é fundamental”, disse.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-acre-atinge-menor-cota-historica-e-depasa-seguecom-acoes-emergenciais/
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Acre participa de programação do Dia do
Bambu em evento de São Paulo
16.09.2016 15:14 Por Rayele Oliveira
Tags:ciência e tecnologia, Dia do Bambu, funtac
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Em São Paulo, palestra abordou utilizações do bambu em diversos setores no Acre (Foto: Cedida)

A convite da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São
Paulo, o governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e
da Secretaria de Ciência e Tecnologia, participou esta semana da programação do Dia
do Bambu, alusivo à 28ª Semana de Engenharia e Tecnologia.
O evento foi realizado pela universidade, em parceria com a Associação Brasileira dos
Produtores de Bambu, Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, com o
objetivo de divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação, utilizadas na aplicação do
bambu como biomaterial ambientalmente sustentável.
Na oportunidade em que foram promovidos debates e palestras sobre o uso e
promessas da nova fibra do século, a diretora-presidente da Funtac, Sílvia Luciane
Basso, apresentou o resultado de programas, experimentos e pesquisas que têm sido
desenvolvidos no Acre nesse sentido.
Com o tema “Potencial da Biotecnologia nos Bambuzais da Amazônia”, foi
apresentada uma palestra aos participantes. A diretora também representou o Acre na
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mesa-redonda intitulada “Química Fina”, que trouxe a reflexão sobre os resultados de
pesquisas realizadas pela Funtac nos últimos anos.
Compareceram ao evento investidores, pesquisadores, industriais e universitários
interessados na fibra de alto valor agregado.
“A participação do Acre foi extremamente importante, por poder apresentar as ações
inovadoras, como o Programa Estadual do Bambu, assim como a aplicação de
programas dos governos federal e estadual. Uma oportunidade ímpar para que se
garanta mais visibilidade ao que o estado produz na área de cosméticos e engenharia.
Além disso, foi um intercâmbio que nos possibilitou pensar no que podemos
desenvolver juntos em várias áreas e aspectos e em estratégias para superarmos
algumas dificuldades”, declarou Silvia.
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-participa-de-programacao-do-dia-do-bambu-emevento-de-sao-paulo/
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Comunidade escolar e piscicultores são
capacitados sobre desastres ambientais
15.09.2016 16:29 Por Maria Meirelles
Tags:ciência e tecnologia 2016, desastres naturais, educação ambiental, Instituto de mudanças climáticas
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O evento contou com a participação de estudantes, professores e piscicultores (Foto: Alexandre
Noronha/Secom)

Com o intuito de contribuir para a geração de uma cultura de percepção coletiva de
riscos de desastres, no amplo contexto de educação ambiental e da construção de
uma sociedade sustentável, o governo do Estado realizou nesta semana (13 a 15), no
Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac), o Seminário
Comunidades Resilientes.
O evento contou com a participação de estudantes, professores e piscicultores de Rio
Branco, Capixaba, Xapuri, Brasileia e Assis Brasil, e de pesquisadores do Centro
Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
O seminário faz parte do cronograma do projeto “Comunidades Resilientes: Escolas e
Comunidades na Preservação de Desastres Ambientais”, promovido pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e
gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo, em parceria com o Ministério de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
Segundo a diretora-técnica do IMC, Vera Reis, o projeto visa envolver mais os
representantes comunitários, alunos e professores no processo de prevenção de
desastres naturais. “Sabemos que inundações e secas acontecem com muita
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frequência aqui no Acre, e nós precisamos apoiar o governo nesse processo de
prevenção, para evitar que os desastres afetem a vida das pessoas”, afirmou.
Na primeira fase do projeto, sete pluviômetros semiautomáticos foram instalados em
escolas públicas estaduais do Baixo e Alto Acre, e outros quatro, em áreas de
produção.
O equipamento, que registra automaticamente os dados de precipitações, é utilizado
pelos alunos e produtores para monitorar o índice de chuvas, gerando alertas às
comunidades vulneráveis sobre possíveis inundações ou secas.
Jairo Lima, professor da Escola Estadual Kairala José Kaiara, de Brasileia, destacou a
importância do projeto para a sociedade. “Antes desta iniciativa, nós nãos tínhamos
esse envolvimento. Em Brasileia, sofremos dois grandes desastres, alagações, e a
cidade ainda sofre. Este projeto nos permite entender o que aconteceu e prevenir
possíveis desastres.”
O seminário compõe a programação do Viver Ciência 2016. Durantes os três dias, o
público recebeu capacitação e participou de palestras ministradas por pesquisadores
do Cemaden.
“Precisamos realmente consultar aquelas pessoas que estão vivenciando alagações,
secas e queimadas, para saber como podemos construir políticas públicas de
prevenção, a partir dessas vivências locais. A proposta é de que a experiência do Acre
seja replicada em outros lugares do Brasil”, ressaltou Vitor Marchezini, pesquisador do
Cemaden.
http://www.agencia.ac.gov.br/comunidade-escolar-e-piscicultores-sao-capacitadossobre-desastres-ambientais/
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Meio Ambiente garante apoio para avanço dos
programas REM KfW
14.09.2016 11:22 Por Ana Paula Pojo
Tags:governo, KFW, meio ambiente
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AC e MT têm apoio do MMA para avançar em programas REED Early Movers (REM) do governo da
Alemanha, por meio do KfW (Foto: Gilberto Soares/MMA)

Durante reunião no Ministério do Meio Ambiente (MMA), em Brasília, na terça-feira,
13, o governador Tião Viana entregou ao ministro Sarney Filho a carta do governo do
Acre que pleiteia a efetivação de um convênio entre o Mato Grosso (MT), o governo do
Acre e o MMA, para avançar no Programa Global REDD Early Movers
(REM) do governo da Alemanha, financiado por meio do Banco de Desenvolvimento
KfW.
De imediato, o ministro sinalizou apoio aos estados. Participaram, ainda, da reunião, o
secretário de Meio Ambiente do Acre, Edegard de Deus, a chefe da Casa Civil, Márcia
Regina Pereira, o representante do Serviço Florestal Brasileiro, Ângelo Ramalho, e
chefes das secretarias executiva e de Mudanças Climáticas do MMA.
Na carta direcionada ao ministério, Tião Viana se refere à necessidade de
implementação das ações relativas à declaração que visa o desmatamento ilegal zero
até 2020, assinada durante a COP21 em Paris (França).
A meta global é reduzir o desmatamento na Amazônia em 80% em relação ao
desmatamento médio de 1996 a 2005, que ainda não foi atingido.
“O ministro concordou de imediato e disponibilizou equipe técnica para discutir
conosco a demanda. Isso vai nos possibilitar no futuro termos mais projetos por
resultados”, contou Márcia Regina.
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O MMA vai apoiar os estados para que avancem nas negociações para elaboração
das propostas ao programa REM, de modo que se comprometem a cumprir todas as
exigências propostas pelo Conaredd.

O programa REM
É um programa bilateral de cooperação internacional que disponibiliza pagamentos
por resultados de emissões de carbono reduzidas, geradas pela redução do
desmatamento.
O programa não gera offsets e nem prevê a transferência de créditos de carbono, ao
passo que permite a utilização de emissões reduzidas premiadas por meio do
programa no relatório de metas do Brasil.
http://www.agencia.ac.gov.br/meio-ambiente-garante-apoio-para-avanco-dosprogramas-rem-kfw/
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Imac já aplicou mais de R$ 1 milhão em multa
por crimes ambientais
14.09.2016 10:33 Por Maria Meirelles
Tags:Desmatamento ilegal, Instituto de Meio Ambiente do Acre, queimadas
8

Operações de fiscalização foram intensificadas em setembro (Foto: Diego Gurgel/Secom)

De acordo com dados do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), de julho a
setembro, a instituição já aplicou mais de R$ 1 milhão em multas por crimes
ambientais em todo o estado. Em 2016, os focos de calor aumentaram se comparados
aos números do ano anterior. De janeiro a agosto, o estado já registrou 5.701
queimadas, entre urbanas e rurais.
Feijó, seguida de Sena Madureira, Brasileia, Rio Branco e Manoel Urbano, lidera o
ranking de focos de calor em todo o Estado.
“A tolerância para crimes ambientais é zero. Quem for pego em flagrante será
conduzido à delegacia, para que o processo criminal seja instaurado, ao mesmo
tempo em nós realizamos os procedimentos administrativos. A sociedade precisa
entender de uma vez por todas que é proibido o uso de queima”, frisou o diretorpresidente do Imac, Paulo Viana.
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Crimes ambientais são fiscalizados pelo Imac (Foto: Diego Gurgel/Secom)

Penalidades
Para queimadas em áreas de reserva legal, o autor do crime ambiental é condenado a
pagar R$ 5 mil por hectare.
No caso de queima em área que possa vir a ser autorizada, mas não haja autorização
legal para isso – licença ambiental –, a multa varia entre R$ 300 a R$ 1 mil por
hectare.
Se a queima for realizada em área de conservação, o autor é condenado a pagar R$ 1
mil por hectare.
Vale ressaltar que, dependendo da infração, o proprietário pode ter sua propriedade
embargada, o que acarreta a suspensão de atividades até que a área lesada possa se
recuperar naturalmente, por completo.

Força-Tarefa 2016

A Força-Tarefa 2016 é composta por diversos órgãos da área ambiental (Foto: Diego Gurgel/Secom)

A Força-Tarefa 2016 de combate ao desmatamento ilegal e às queimadas, do governo
do Estado, tem atuado de maneira firme na repressão, combate e controle de crimes
ambientais em todo o estado.
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As operações de fiscalização foram intensificadas em setembro – período de
agravamento da seca – e são realizadas de maneira integrada pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, Imac, Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Batalhão de
Policiamento Ambiental (BPA), Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer), Corpo
de Bombeiros, Defesa Civil e Exército Brasileiro.
http://www.agencia.ac.gov.br/imac-ja-aplicou-mais-de-r-1-milhao-em-multa-por-crimesambientais/
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Governo intensifica fiscalização e combate às
queimadas em Sena Madureira
13.09.2016 16:43 Por Maria Meirelles
Tags:Operação 7 de Setembro, queimadas, sena madureira
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Operação conta com o reforço do Exército Brasileiro (Foto: Diego Gurgel/Secom)

Em decorrência do aumento do número de focos de calor em Sena Madureira, o
governo do Estado reforçou nesta terça-feira, 13, as ações de fiscalização e repressão
aos crimes ambientais na cidade, por meio da Operação 7 de Setembro. A ação,
desenvolvida pelo Comitê Estadual de Gestão e Riscos Ambientais (CEGRA), reúne
cerca de 80 homens e mulheres no município, que estão atuando no combate e
controle de queimadas.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Sena Madureira ocupa a
segunda posição no ranking de focos de calor dos municípios acreanos. Até o
momento, 651 queimadas, entre urbanas e rurais, foram registradas na região neste
período de estiagem.
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Efetivo está percorrendo os ramais em Sena Madureira (Foto: Diego Gurgel/Secom)

A Operação 7 de Setembro é desenvolvida em todo o Acre até 25 de setembro. A
ofensiva é uma iniciativa do CEGRA, que é composto pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema), Corpo de Bombeiros, Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Instituto de Mudanças Climáticas
(IMC), e conta com o apoio do Exército Brasileiro.
“Esta operação consiste principalmente em fortalecermos as ações de fiscalização e
combate aos incêndios florestais. Sena Madureira é um município que está queimando
bastante, por isso reunimos a força-tarefa 2016 para fazermos esse enfrentamento”,
destacou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.
O efetivo está percorrendo os ramais em Sena Madureira realizando vistoria,
notificação, autuação e prisão de pessoas flagradas cometendo crimes ambientais.
Paulo Viana, diretor-presidente do Imac, ressaltou que o Estado tem atuado de
maneira firme e enérgica no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas. “A
tolerância para quem pratica crime ambiental é zero. Quem for flagrado será
conduzido à delegacia, para que os procedimentos criminais sejam instaurados.”
Segundo o gestor, a sociedade precisa entender que é proibido o uso de queima.
“Estamos atentos e usando todos os mecanismos que a legislação federal e estadual
prevê para quem prática o uso da queimada”, enfatizou Viana.
Nesta quarta-feira, a operação foi realizada no Projeto de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) Wilson Lopes, localizado no quilômetro 25 da BR-364. O Imac
realiza processo administrativo para apurar os responsáveis pelas queimadas
identificadas em algumas propriedades do PDS.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-intensifica-fiscalizacao-e-combate-asqueimadas-em-sena-madureira/
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Parque Chandless receberá plataformas para
observação de pássaros
13.09.2016 9:00 Por Márcia Moreira
Tags:Parque Chandless, semana do Turismo, Turismo Científico
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Serão três plataformas, sendo uma na beira do Rio Chandless e outras duas na trilha (Foto: Sérgio
Vale/Secom)

Como parte da programação da Semana do Turismo, as equipes da Secretaria de
Turismo e Lazer (Setul) e Secretaria de Meio Ambiente (Sema), realizam visita ao
Parque Estadual Chandless a partir desta quarta-feira, 14.
Na oportunidade, serão construídas três plataformas para a prática de observação de
pássaros, sendo uma na beira do Rio Chandless, e outras duas na trilha, que tem 14
quilômetros de extensão.
Além disso, as equipes se reunirão com a comunidade do local para promover um
seminário de sensibilização turística, a fim de incentivar a realização de atividades que
beneficiarão financeiramente a população do local e os visitantes.
De acordo com o técnico de Turismo de Aventura da Setul, Mack Willis, o Chandless
tem um grande potencial de turismo científico, por isso, os órgãos, em parceria com a
gestão do parque, decidiram estruturar o espaço para melhor receber as pessoas.
“Essas plataformas possibilitarão uma melhor observação do espaço. Na beira do rio,
por exemplo, há uma grande quantidade de papagaios e periquitos.
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Já dentro da trilha, há outras centenas, muitos ainda desconhecidos. O espaço será
todo preparado para que esses pesquisadores possam realizar a prática com
segurança”, explica.
A ideia é que, além da construção das plataformas, seja verificado ao longo da trilha
os pontos que precisam de restauração ou construção de novas estruturas,
possibilitando um acesso mais seguro de quem passa por lá.
“Recebemos aqui pesquisadores científicos e observadores de pássaros de todo o
mundo, portanto, precisamos prezar pela segurança dos visitantes que fazem esse
tipo de atividade turística, pois são eles que contribuem com a economia do local”, diz
Mack.
http://www.agencia.ac.gov.br/parque-chandless-recebera-plataformas-paraobservacao-de-passaros/
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Queijaria vai fortalecer bacia leiteira em
Epitaciolândia
13.09.2016 8:00 Por Leônidas Badaró
Tags:bacia leiteira, Epitaciolândia, queijaria
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Silva doou o terreno onde será construído o galpão que vai receber os equipamentos da queijaria (Foto:
Leônidas Badaró)

O governo do Acre tem realizado diversas ações para o fortalecimento da bacia leiteira
no estado.
Em Epitaciolândia, produtores da Estrada Velha estão sendo beneficiados com a
doação de equipamentos de uma queijaria, que vai aproveitar o leite produzido na
região.
O secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof),
Lourival Marques, visitou o local onde será instalada a queijaria.
O equipamento, que custou R$ 25 mil e tem capacidade para produzir até 100 quilos
de queijo por dia, foi doado pela Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap).
Com a queijaria, a comunidade ficou responsável por se organizar em forma de
cooperativa e construir o galpão no qual serão instalados os equipamentos.
A boa notícia é que os produtores já conseguiram o terreno onde será feita a
construção.
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A área foi doada pelo produtor rural Alberto Silva, que é um dos cooperados. “A
comunidade está muito animada. Esse é o primeiro passo para a gente fortalecer a
nossa bacia leiteira e um dia, quem sabe, termos aqui um laticínio”, afirma.
Jair Ribeiro, presidente da Cooperqueijo, fala da parceria com o governo. “Precisamos
desse apoio, para que possamos começar nossa produção atendendo a todas as
normas e oferecer um produto de qualidade no mercado.”
Lourival Marques garantiu apoio aos produtores para que o empreendimento funcione
o mais rápido possível. “Conhecemos esta região e sabemos o quanto esses
produtores são trabalhadores e têm vontade de crescer. Vamos ajudar na construção
desse galpão, para que a queijaria funcione o quanto antes.”
Com o início da construção do galpão para os próximos dias, a previsão dos
produtores é de que a queijaria seja inaugurada até o fim do ano.
http://www.agencia.ac.gov.br/queijaria-vai-fortalecer-bacia-leiteira-em-epitaciolandia/
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Rio Branco sedia Seminário de Avaliação do
Programa ISA Carbono
12.09.2016 14:35 Por Concita Cardoso
Tags:KFW, Seminário de Avaliação do ISA Carbono, sisa
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Seminário reúne gestores e lideranças comunitárias (Foto: Val Fernandes/Secom)

Com a missão de mensurar resultados e impactos das ações produtivas e de
conservação ambiental desenvolvidas no Acre nos últimos anos, é promovido nesta
segunda e terça-feira, 12 e 13, o Seminário de Avaliação do Programa ISA Carbono,
no Hotel Best Western, em Rio Branco.
Desde a criação do Sistema Estadual de Incentivos aos Serviços Ambientais (Sisa), o
Acre desenvolve uma política com base na economia de baixo carbono, de forma
articulada com as convenções internacionais, que contribuem para a mitigação dos
efeitos das mudanças do clima.
A governadora em exercício Nazareth Araújo destacou a importância da parceria com
o banco alemão KFW. Segundo ela, os recursos permitem investimentos que
incentivam a conscientização das famílias pelo não desmatamento e degradação do
meio ambiente.
“Essa avaliação é importante, por ser feita junto à sociedade civil e organismos
econômicos. Nossa intenção é expandir novas parcerias, para que consigamos atingir
as 40 mil famílias que dependem da pequena produção e do extrativismo no estado. É
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a valoração da conservação do meio ambiente que garante novos e mais
investimentos”, frisou Nazareth.

Política de redução do carbono

Cadeias produtivas sustentáveis são exemplo de desenvolvimento na Amazônia acreana (Foto:
Arquivo/Secom)

Uma das metas da política de redução de emissão de carbono é a diminuição do
desmatamento ilegal.
Durante o seminário, o Estado vai apresentar seu plano de monitoramento e combate
ao desmatamento e queimadas, realizado neste ano.
De acordo com a diretora-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, Magaly
Medeiros, nesses dois dias o Acre terá a oportunidade de avaliar os impactos e
resultados do programa, pensar quais as lições aprendidas e como se pode aprimorar
e dar continuidade a uma segunda fase do programa.
“Ao longo dos últimos dez anos, já reduzimos o desmatamento em 60%. Esse foi o
motivo pelo qual o Acre foi o primeiro no mundo a ser beneficiado com a aquisição
desses recursos do programa de Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal [REDD]. Outro ganho foi que em 2015 o Acre reduziu em 10% o
desmatamento ilegal, o que prova que as políticas públicas estão no caminho certo”,
explicou Magaly.
Ainda segundo ela, as iniciativas implementadas no estado vão ao encontro da
melhoria de vida do produtor rural, da manutenção das florestas e das populações
tradicionais e indígenas, com foco na melhoria de renda e na inclusão social.

Efetivação das políticas públicas
Em 2012, o Banco Alemão de Desenvolvimento KFW, por meio do Programa Global
REDD Early Movers (REM), investiu recursos para a efetivação dessa política e
fortalecimento do Programa de Incentivos por Serviços Ambientais do Carbono (ISA
Carbono), do SISA, criado pela lei estadual nº 2308/2010.
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Monique Ferreira, da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente, destacou que a parceria dos governos do Acre e alemão
é de grande valia para o Ministério do Meio Ambiente na implementação de políticas
para proteção das florestas e implementação do programa como o ISA Carbono.
“O Ministério do Meio Ambiente vê com bons olhos o que vem sendo desenvolvido no
estado. O Acre tem muito a fornecer de lições e aprendizado para implementações da
política ambiental em nível nacional”, frisou Monique.
O evento é uma realização do governo, do Instituto de Mudanças Climáticas, em
parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA) e da
organização não governamental SOS Amazônia.
http://www.agencia.ac.gov.br/rio-branco-sedia-seminario-de-avaliacao-do-programaisa-carbono/
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Youtuber brasileira divulga vídeo mostrando
visita ao Acre
12.09.2016 14:47 Por Márcia Moreira
Tags:Jout Jout, natex, WWF Brasil
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A youtuber Julia Tolezado, mais conhecida por Jout Jout, do canal Jout Jout

Prazer, visitou o Acre em junho deste ano, a convite da WWF Brasil. Na ocasião, a
influenciadora digital conheceu o processo de extração da borracha e visitou a fábrica
de camisinhas masculinas Natex, em Xapuri.
No vídeo intitulado “Seringuemos”, publicado no último sábado, 10, Jout Jout mostra
como funciona a Usina de Látex, introduzindo as bombas que vão para as florestas
com os seringueiros. O processo de centrifugação e armazenamento feito no local
também é destacado.

Durante a visita, Jout Jout aprendeu a tirar o látex da seringueira (Foto: Frederico Brandão/WWF Brasil)

Em seguida, é mostrada a produção das camisinhas na Natex, fábrica que usa como
matéria-prima a borracha nativa.
O local é fomentado pelo governo do Estado, e atualmente cerca de 700 famílias
vendem sua produção de látex para a empresa, que produz 90 milhões de
preservativos por ano.
A influenciadora vai mais longe, e, acompanhada do seringueiro Duda Mendes,
aprende como tirar o látex da seringueira.
A produção da Folha Defumada Líquida (FDL), feita pelos próprios seringueiros, é
outro ponto ressaltado no vídeo. O produto é exportado para a empresa de sapatos
Vert, na França, que utiliza o material para o solado do calçado.
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“Aprendemos que tem lá uma seringueira, e tem lá um seringueiro, e o seringueiro tira
o látex da seringueira, e coisas como camisinha e tênis aparecem na nossa casa. Para
isso continuar acontecendo de forma saudável e feliz, a floresta tem que ficar de pé,
que foi o que Chico Mendes lutou para acontecer”, diz no vídeo.
Ao final, na companhia de Nelson Mendes, primo de Chico Mendes, é contada a
história do líder seringueiro por meio de um poema.
http://www.agencia.ac.gov.br/youtuber-brasileira-divulga-video-mostrando-visita-aoacre/
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Artesãos faturam em 11ª edição de feira no
shopping
12.09.2016 10:46. Por: Rayele Oliveira

Feira é oportunidade de vendas e encomendas (Foto: Alexandre Noronha/Secom)

Cerca de 30 artesãos expuseram seu trabalho novamente na Feira de Artesanato do
Via Verde Shopping no último fim de semana. O projeto de feiras coordenado pelo
governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), em
parceria com o gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida e o Sebrae, chegou à sua
11ª edição, com sucesso de público.
Uma variedade de pinturas, bordados, cerâmica, biojoias, objetos de decoração em
madeira, entre outros itens puderam ser conferidos. E criatividade não poderia faltar.
Desta vez, as roupinhas personalizadas para cães vieram numa versão de pokémons.
Suzi Arlete Figueiredo participa desde a primeira edição da feira e fala de seu trabalho,
sempre voltado a trazer novidades para os animais.

Público aprovou geladinhos (Foto: Alexandre Noronha/Secom)
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“Fazemos casa de tecido, roupas de noivo e noiva, pijamas e tudo o que se imaginar
para eles. E a feira é esse canal de vendas que encontramos para fazer contato com
os clientes”, pontua.
Nesta edição também houve geladinho artesanal, o Gelladin Nutrição e Sabor. Pela
primeira vez na feira, a nutricionista Glória Dallavecchia contou sobre suas
expectativas de que o seu projeto empreendedor desponte a partir de agora depois de
ter exposto uma variedade de sabores cremosos e de dieta detox.
“Há um mês iniciei a produção e aos poucos consegui alguns contatos. Com essa
oportunidade que tive de participar da feira, tenho certeza de que o público vai
visualizar melhor o meu trabalho e vamos conquistar espaço e clientela”, disse.

Artesã apostou em criatividade (Foto: Alexandre Noronha/Secom)

José Rodrigues de Araújo, o Doutor da Borracha, esteve lá com diversos modelos de
calçados. O artesão, que há quase dez anos utiliza o látex como matéria-prima para a
confecção de produtos, destacou a importância das feiras para a divulgação do
trabalho: “Eu, por exemplo, uma vez vendi um sapato para um cliente e agora ele veio
me procurar aqui na feira para comprar outro para a mãe, que mora em São Paulo, e
assim, a gente conquista outros mercados”.
Os calçados de seringa estiveram na edição 20016 da Feira Nacional do Artesanato
(Fenearte), em julho deste ano, em Olinda (PE), e fizeram sucesso entre o público.
http://www.agencia.ac.gov.br/artesaos-faturam-em-11a-edicao-de-feira-no-shopping/
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Governo lança campanha de enfrentamento à
prática de queimadas rurais
10.09.2016 11:48 Por Maria Meirelles
Tags:ISA carbono, queimadas, sisa

A campanha tem como público produtores, indígenas e extrativistas (Foto: Arison Jardim/Secom)

O Acre tem se destacado pelo seu Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais
(Sisa), que beneficia produtores, indígenas e extrativistas, fomentando a produção
sustentável na floresta, por meio do uso racional dos recursos e preservação do meio
ambiente.
Em decorrência da forte seca que afeta o estado, o governo iniciou, na semana
passada, a campanha “Sou agente do Clima e da Floresta. Evite Queimadas!”. A
iniciativa, prevista no Plano Estadual de Prevenção, Combate e Controle do
Desmatamento e Queimadas 2016, tem como público alvo os beneficiários do
Programa ISA Carbono – desenvolvido pelo Sisa.
Em todo o estado, seis mil homens e mulheres são incentivados pelo programa. A
campanha, que será disseminada até 7 novembro, é encabeçada pelo Instituto de
Mudanças Climáticas (IMC), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), secretarias de
Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), Políticas para as Mulheres
(SEPMulheres), Meio Ambiente (Sema), Corpo de Bombeiros e Batalhão
de Policiamento Ambiental (BPA).
O Sisa tem sido um dos grandes responsáveis pela redução do desmatamento e
queimadas no Acre, que em 2015 reduziu em 10% o seu desmatamento ilegal. A
política acreana de baixa emissão de carbono, transformou o Estado em referência
pelo sua estratégia de produção sustentável e preservação da floresta, resultando
numa nova economia: a economia verde.
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Segundo a diretora-presidente do IMC, Magaly Medeiros, a iniciativa visa conscientizar
a comunidade. “Os nossos beneficiários compreendem que a floresta em pé gera
renda e saúde para todos. Essa campanha reforça essa ideia, uma vez que o Acre
tem se destacado por meio de suas políticas públicas ambientais, voltadas para uma
produção sustentável”.
Edegard de Deus, secretário de Meio Ambiente, observou que “nos últimos dez anos,
o desmatamento ilegal foi reduzido em 67%, representando o sucesso de uma política
pública que ocupa áreas abertas com produção sustentável”.
As instituições vão atuar de maneira integrada na campanha, que tem duração de dois
meses e já possui calendário de atuação.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-lanca-campanha-de-enfrentamento-a-praticade-queimadas-rurais/
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Governo reafirma compromisso com produtores
de milho em Epitaciolândia
10.09.2016 9:12 Por Leônidas Badaró
Tags:acesso ao crédito, alto acre, produção de milho
4

À sombra das árvores, produtores e governo dialogam sobre a produção de milho na região de
Epitaciolândia (Foto: Leônidas Badaró)

A parceria entre produtores e o governo do Acre na região do Alto Acre tem
proporcionado o crescimento da produção de milho entre os agricultores familiares.
Para que essa parceria se fortaleça cada vez mais, é extremamente importante o
diálogo com a comunidade rural. Foi o que fez na sexta-feira, 9, em Epitaciolândia, o
secretário de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), Lourival Marques.
Reunido com dezenas de produtores familiares, o gestor teve a oportunidade de ouvir
as experiências de sucesso da comunidade na produção do grão e os entraves que,
com o auxílio do governo, podem ser resolvidos.
O produtor Joaquim Rezende, morador de uma propriedade rural no quilômetro 16 da
BR-317, local escolhido para realização da reunião, é um bom exemplo do quanto é
eficaz a parceria entre governo e o setor rural. Tendo iniciado o plantio de milho em
apenas três hectares, hoje Joaquim já tem mais de 40 hectares plantados e uma
produtividade que passa dos 130 sacos de milho por hectare.
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Joaquim é um exemplo de sucesso na produção de milho no Alto Acre (Foto: Leônidas Badaró)
“É preciso entender que produtor e governo não conseguem fazer nada sozinhos. É
preciso união para que a gente consiga produzir com qualidade. Agradeço o apoio que
nossa comunidade tem recebido”, afirma Rezende.
O sucesso de Joaquim estimula que outros produtores familiares iniciem na atividade
de cultivo do milho. Esse é o caso de Francisco Melo, que pretende iniciar com o
plantio do grão em 10 hectares. “Estava precisando de uma reunião dessas para
confirmar o quanto o governo está disposto a ajudar os produtores. Para quem está
iniciando como eu, esse apoio é muito importante”, afirma.

Dia do Crédito na comunidade
Uma das principais reivindicações dos produtores de milho da região do Alto Acre é
conseguir acessar o crédito agrícola, tanto para custeio como para financiamento, com
mais facilidade.
Para resolver essa demanda, Lourival Marques garantiu a realização do Dia do Crédito
na comunidade já na próxima semana.
“Na próxima quinta-feira, vamos trazer nossos técnicos e representantes dos bancos
que fazem financiamento para agilizar o processo do crédito nessa comunidade. Esse
aqui é um exemplo do sucesso quando produtores e governo dão as mãos na área da
produção familiar”, afirmou.
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-reafirma-compromisso-com-produtores-demilho-em-epitaciolandia/
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Peixes da Amazônia participa de congresso
mundial de certificação na Holanda
09.09.2016 11:35 Por Ana Paula Pojo
Tags:Amsterdã, Global G.A.P, Marcelo Holmo, peixes da amazônia

Tião
Viana se reuniu com representantes da empresa Peixes da Amazônia S/A e do grupo Mundial Food, para
tratar da participação do Acre em congresso na Holanda (Foto: Gleilson Miranda/Secom)

O governador Tião Viana se reuniu na Casa Civil na manhã desta sexta-feira, 9, com
representantes da empresa Peixes da Amazônia S/A e do grupo Mundial Food,
representado pelo empresário Marcelo Holmo. A empresa, presta serviços de auditoria
para a certificação Global G.A.P., de produtos agropecuários no mundo.
A agenda foi para anunciar que a experiência de piscicultura do Acre será levada para
um congresso de certificação, que será realizado de 25 a 26 deste mês, em Amsterdã,
na Holanda.
“No evento vamos apresentar o trabalho da Peixes da Amazônia que poderá resultar
na certificação do pirarucu do Acre. Essa parceria inicial com a Global G.A.P. será
boa não apenas para a piscicultura, mas para todas as cadeias produtivas da
agropecuária, seja proteína animal ou de grãos. É importante, pois garante selo de
qualidade sustentável para o Acre”, pontuou o diretor da Peixes da Amazônia, Fábio
Vaz.
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O empresário Marcelo Holmo contou que a cada dois anos a Global G.A.P. realiza
esse congresso e convida as empresas parceiras, cadeias varejistas do mundo todo,
para participar.
“Lá estarão presentes as principais redes de compradores do mundo, inclusive
governos, que estão nesse processo de fomentação de produtos certificados”,
explicou Holmo.
http://www.agencia.ac.gov.br/peixes-da-amazonia-participa-de-congresso-mundial-decertificacao-na-holanda/
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Expoacre Juruá: óleos e sabonetes que garantem
a floresta em pé
08.09.2016 10:32. Por: Flaviano Schneider

Os produtos agradaram a clientela durante a exposição (Foto: Flaviano Schneider)

Em tempos de queimadas e de destruição da Floresta Amazônica, a Cooperativa de
Produtores de Polpa de Frutos Nativos de Mâncio Lima (Coopfrutos) pode ser
comparada ao beija-flor, que faz sua parte para apagar um grande incêndio, ao trazer
em seu bico uma gota de água para jogar sobre o fogo.
Presente na Expoacre Juruá, encerrada na madrugada desta quinta-feira, 8, a
Coopfrutos apresentou, comercializou e agradou em cheio com sua produção de
sabonetes de açaí, andiroba, amargoso, buriti e murmuru, além de óleos de açaí,
andiroba, buriti, coco e patoá.
A cooperativa foi fundada em 2011, mas só engrenou sua produção, anteriormente
apenas artesanal, em 2015. Foi então que o governo do Estado, por meio do Setor de
Economia Solidária da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), cedeu o maquinário
para extração dos óleos e produção de sabão e sabonete, segundo informação da
superintendente da cooperativa, Elizana Araújo.
Outro apoio importante veio da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), tanto na
parte de pesquisa quando na de análise de óleo. “Só disponibilizamos para o mercado
óleos analisados, após a emissão de um laudo técnico”, garante Elizana.
A Coopfrutos tem 32 famílias de cooperados e ainda inclui nos benefícios mais 20
famílias de coletores, que aprendem a respeitar o meio ambiente e os clientes. A
conscientização ambiental é regra geral na coleta: uma parte dos frutos é deixada para
a fauna e para a dispersão de sementes. Na extração do óleo e no processo produtivo
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são observadas as boas práticas necessárias para atender o mercado com um
produto de qualidade.
No momento, as polpas estão sendo colhidas apenas em Mâncio Lima, mas um grupo
de coletores do Ramal 3, na região do Projeto Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, está
fazendo um plano de manejo e passando por um processo de educação ambiental
para participar também.
O trabalho é de valorização da floresta em pé, com produtos não madeireiros e sem
exploração do trabalho humano, o que faz com que a Coopfrutos busque uma
certificação que a habilite a entrar no mercado internacional.
Por ora os produtos são vendidos na região, mas já houve uma encomenda do Pará e
está em andamento uma negociação com uma empresa de São Paulo.
http://www.agencia.ac.gov.br/expoacre-jurua-oleos-e-sabonetes-que-garantem-afloresta-em-pe/
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Com ajuda do Proacre, produção destruída por
enchente é recuperada
08.09.2016 8:36 Por Leônidas Badaró
Tags:enchente, notícias do governo, PDC, prejuízos, proacre, Produção 2016, seaprof

Produtor comemora a chegada de um barco à comunidade para facilitar o escoamento da produção
(Foto: Leônidas Badaró)

Em 2015, os ribeirinhos no Acre passaram por momentos difíceis. A alagação histórica
causou a perda da produção e danos estruturais estimados em R$ 30 milhões.
Mais de um ano depois, com o apoio do governo do Estado, eles começam a
recuperar seus cultivos e equilibrar os prejuízos que tiveram.
Um bom exemplo vem da comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada no
Projeto de Assentamento Moreno Maia, em Rio Branco.
A região, que fica às margens do Rio Acre, foi uma das mais atingidas pela enchente
do ano passado. Os produtores perderam a maior parte da produção.
Um alento para a comunidade são os investimentos do governo do Acre, em parceria
com o Banco Mundial, por meio do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento
Econômico e Sustentável do Acre (Proacre/Proser).
Cerca de 30 famílias da localidade foram beneficiadas com um Plano de
Desenvolvimento Comunitário.
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São investimentos na implantação de roçados sustentáveis, mecanização agrícola,
construção e reforma de casas de farinha, aquisição de materiais para a criação de
galinhas e ajuda no escoamento da produção.
O produtor Francisco Barbosa conta que perdeu quase tudo que tinha. “Minha roça, a
plantação de bananas, e os animais que eu criava morreram. ”
Ele fala como os investimentos do programa o ajudaram após a alagação. “Quando eu
não tinha nada para vender, a ajuda veio de uma despolpadeira, que recebi do
programa. Para poder colocar comida na mesa da minha família, consegui fazer polpa
de açaí, cajá e cupuaçu e vender na feira”, afirma.

Escoamento da produção

Barco de cinco toneladas foi um dos investimentos do Proacre na comunidade Nossa Senhora de Fátima
(foto: Leônidas Badaró)

Um dos “xodós” da comunidade, adquirido com recursos do Proacre/Proser, é um
barco, entregue recentemente, com capacidade de transporte de cinco toneladas.
O equipamento é extremamente importante para fazer com que os produtores possam
fugir do atravessador e comercializar os produtos diretamente com os consumidores.
O barco leva até Rio Branco, em uma viagem que dura entre três e seis horas, a
produção da comunidade – farinha e frutas, com destaque, nesta época do ano, para a
melancia.
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“É uma ajuda muito importante. Para um produtor sozinho fica difícil ter 14 mil reais
para gastar em um barco. Com esta doação, toda a comunidade tem condições de
levar seus produtos para vender na cidade”, explica o agricultor Nivandro Galvão.
O gestor da Seaprof, Lourival Marques, destaca a importância da parceria para os
produtores rurais. “Esta é a nossa maior satisfação: saber que esses recursos estão
sendo bem aplicados e chegando às comunidades que mais precisam.”
http://www.agencia.ac.gov.br/com-ajuda-do-proacre-producao-destruida-por-enchentee-recuperada/
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Grupo europeu que investe no Acre conhece
novas possibilidades econômicas
06.09.2016 12:53. Por: Samuel Bryan

Tião Viana recebeu grupo europeu que investiu na Agrocortex para mostrar novas possibilidades de
negócios no Acre (Foto: Sérgio Vale/Secom)

O governador Tião Viana recebeu na manhã desta terça-feira, 6, membros de um
grupo europeu que realizou o investimento para criação da Madeireira Agrocortex, em
Manoel Urbano, uma das maiores do mundo em manejo sustentável.
O empreendimento, inaugurado em outubro do ano passado, já gera 550 empregos
direitos, superando a própria prefeitura do município, que chega a quase 400
servidores.
O grupo europeu está em visita ao Acre para acompanhar o andamento do
investimento de mais de R$ 200 milhões, que agora entra de vez na fase de
exploração.
Tião Viana agradeceu aos investidores por apostarem de forma tão ousada num
projeto sustentável em plena Amazônia, e aproveitou para falar sobre as principais
cadeias produtivas do Acre e suas possibilidades de investimento.
“A Amazônia possui mais de 20 milhões de pessoas, por isso precisamos encontrar
maneiras de desenvolver esta região economicamente, mas com responsabilidade
social e ambiental. E vocês apostaram nessa oportunidade e estamos vendo os
resultados hoje”, disse Tião Viana.
O governador realizou uma pequena apresentação mostrando projetos de governo,
como as linhas de móveis desenvolvidas com o politécnico de Milão, o programa
Florestas Plantadas com seringueiras, as cadeias de proteína de animal como
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piscicultura, suinocultura e pecuária, além dos investimentos na área de açaí,
castanha e mel.
O presidente da Agrocortex, o português Rui Ribeiro, conta que o empreendimento
está a todo vapor. “Estamos neste momento com mais de 500 postos de trabalho, e
acabamos a fase de investimento focando na exploração comercial. Era impossível
fazer em qualquer estado do Brasil o que nós fizemos aqui, abrindo uma indústria em
apenas dois anos. Nós sempre contamos com o apoio e a agilidade do governo do
Estado”, conta Ribeiro.
Falando em nome dos investidores, o também português Luís Fonseca completa:
“Para nós, o projeto da Agrocortex é muito importante. Acreditamos muito no setor da
sustentabilidade e da floresta amazônica, nas condições que esta região tem para
produzir resultados de qualidade. Ficamos muito agradecidos pelo apoio que tivemos
localmente, e queremos fazer este projeto referência em gestão sustentável em nível
mundial”.
http://www.agencia.ac.gov.br/grupo-europeu-que-investe-no-acre-conhece-novaspossibilidades-economicas/
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Boletim Rio Acre e Queimadas – 6 de setembro
06.09.2016 8:11 Por Maria Meirelles

O nível do Rio Acre continua vazando. Na manhã desta terça-feira, 6, o
manancial registrou a marca de 1,39 metro em Rio Branco, de acordo com medição
realizada pela Defesa Civil – três centímetros a menos que no dia anterior.
O governo, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
(Depasa), segue executando o Plano de Contingência de Abastecimento,
implementado em julho deste ano.
Uma nova configuração no sistema de abastecimento foi estabelecida nas Estações
de Tratamento de Água (ETAs) da capital.
Cinco bombas em balsas flutuantes auxiliam na captação da ETA II. A bomba em
balsa flutuante da ETA I já foi instalada e deverá ser usada em possível agravamento
do cenário de seca.
Paralelamente às ações do plano, o governo também realiza a campanha “Nós Contra
o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de
água. Nesta semana, as ações educativas e de fiscalização foram promovidas na
regional do São Francisco.
O serviço de ligação gratuita por meio do 0800 721 1314 e mensagens feitas pelo
aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101 estão disponíveis aos consumidores
para serviços administrativos, relato de falta de água e denúncias contra desperdício.

Queimadas
De acordo com o satélite de referência de monitoramento do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), neste ano, de janeiro até agosto, o Acre registrou
2.776 focos de calor, entre queimadas urbanas e rurais.
Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul são os municípios com
maior índice de focos de calor em todo o estado.
Ainda segundo o Inpe, o Acre ocupa a oitava posição no ranking de focos de calor dos
Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato Grosso, Tocantins e Pará lideram em
termos de ocorrência.

Fiscalização
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA) e demais órgãos ambientais promovem ações educativas e repressivas sobre
os perigos das queimadas. De julho a agosto, a autarquia já aplicou mais de R$ 200
mil em multas por crimes ambientais e cerca de 100 propriedades foram embargadas.
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Operações de fiscalização de desmatamento ilegal e combate às queimadas estão
sendo realizadas em todo o estado. Os cidadãos flagrados cometendo qualquer crime
ambiental são autuado e têm suas áreas embargadas.
No Vale do Juruá, o governo realizou operação integrada de fiscalização de crimes
ambientais. E apesar dos focos de calor terem apresentado estabilidade nos últimos
dias, a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais iniciou na semana
passada a Operação 7 de Setembro, que visa coibir crimes ambientais no Baixo e Alto
Acre e conscientizar a população.
http://www.agencia.ac.gov.br/boletim-rio-acre-e-queimadas-6-de-setembro/
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Amazônia: Acre é destaque com políticas de
conservação e sustentabilidade
05.09.2016 4:57 Por Maria Meirelles
Tags:acre, Dia da Amazônia, sustentabilidade

O Acre possui 87% de sua floresta preservada (Foto: Gleilson Miranda/Secom)

Famosa por suas riquezas naturais e biodiversidade, a Amazônia cobre a maior parte
da Bacia Amazônica da América do Sul. São aproximadamente cinco milhões e meio
de quilômetros quadrados distribuídos entre o Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela,
Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
Mais da metade das florestas tropicais remanescentes do planeta encontram-se na
Amazônia, que possui a maior biodiversidade em floresta tropical do mundo. É um dos
seis grandes biomas brasileiros.

O Estado tem apostado no fortalecimento da cadeia extrativista (Foto: Arquivo Secom)
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Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Tocantins e parte
do Mato Grosso e Maranhão são os estados que compõem a Amazônia Legal no
Brasil, que representa 26% do território brasileiro.
No Acre, as políticas públicas ambientais, de conservação e exploração sustentável da
floresta, resultam na constante diminuição do desmatamento. Em 2015, o Estado
reduziu em 10% o seu desmatamento ilegal.
Com 87% de sua floresta preservada, o Acre tem utilizado as áreas abertas para gerar
renda e fomentar a produção sustentável. O governo, por meio do Instituto de
Mudanças Climáticas (IMC), tem desenvolvido sistemas que fomentam essas
atividades florestais.
O Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa) tem promovido a economia
acreana, por meio da preservação e uso sustentável dos recursos naturais. A
efetivação dessa política de baixas emissões de carbono, financiada pelo Banco
Alemão KfW, tem elevando a melhoria da qualidade de vida das comunidades
tradicionais e o crescimento de uma nova economia: a economia verde.
“Nos últimos dez anos, reduzimos o desmatamento ilegal em 67%, o que representa o
sucesso de uma política pública que ocupa áreas abertas com produção sustentável”,
observa a diretora-presidente do IMC, Magaly Medeiros.

Áreas Protegidas

O
Acre é o estado mais biodiverso da Amazônia (Foto: Diego Gurgel/Secom)
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O Acre é o estado mais biodiverso da Amazônia, possuindo, ainda, florestas
intocadas. Sua política ambiental garante que as maiores porções de terras sejam
destinadas à manutenção, conservação e uso sustentável dos recursos naturais.
Mais de sete milhões de hectares do território acreano é destinado às áreas
protegidas. Destes, 5,3 milhões de hectares são destinados às Unidades de
Conservação e mais de 2,3 milhões de hectares para Terras Indígenas.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) gerencia oito unidades de
conservação – Parque Estadual Chandless, Área de Relevante Interesse Ecológico
Japiim Pentecoste, as áreas de proteção ambiental Igarapé São Francisco e Lago do
Amapá, e as florestas estaduais do Antimary, Rio Gregório, Rio Liberdade e Mogno.

As terras indígenas estão distribuídas em 2,3 milhões de hectares (Arquivo Secom)

A criação e consolidação de áreas protegidas do governo do Estado, recebe o apoio
do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) do Ministério do Meio
Ambiente, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNbio), WWF, cooperação
alemã GIZ, Instituto HSBC Solidariedade, Fundo Amazônia e Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
“Não é a toa que o Acre tem ganhado espaço no cenário mundial, temos trabalhado a
nossa produção com muita responsabilidade e sustentabilidade. Nossas políticas
protegem a biodiversidade, por meio do uso racional e saudável dos recursos
naturais”, frisou o secretário de Meio Ambiente, Edegard de Deus.
Nesta segunda-feira, 5, comemora-se o Dia da Amazônia. A data foi escolhida por
Dom Pedro II, como forma de homenagear a criação da Província do Amazonas.
http://www.agencia.ac.gov.br/amazonia-acre-e-destaque-com-politicas-deconservacao-e-sustentabilidade/
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Boletim Rio Acre e Queimadas – 4 de setembro
04.09.2016 9:13 Por Maria Meirelles

Em decorrência das últimas chuvas, o nível do Rio Acre subiu. Na manhã deste
domingo, 4, o manancial registrou a marca de 1,52 metro em Rio Branco, de acordo
com medição realizada pela Defesa Civil – 11 centímetros a mais que no dia anterior.
O governo, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
(Depasa), segue executando o Plano de Contingência de Abastecimento,
implementado em julho deste ano.
Uma nova configuração no sistema de abastecimento foi estabelecida nas Estações
de Tratamento de Água (ETAs) da capital.
Cinco bombas em balsas flutuantes auxiliam na captação da ETA II. A bomba em
balsa flutuante da ETA I já foi instalada e deverá ser usada em possível agravamento
do cenário de seca.
Paralelamente às ações do plano, o governo também realiza a campanha “Nós Contra
o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de
água. Nesta semana, as ações educativas e de fiscalização foram promovidas na
regional do São Francisco.
O serviço de ligação gratuita por meio do 0800 721 1314 e mensagens feitas pelo
aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101 estão disponíveis aos consumidores
para serviços administrativos, relato de falta de água e denúncias contra desperdício.

Queimadas
De acordo com o satélite de referência de monitoramento do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), neste ano, de janeiro até agosto, o Acre registrou
2.776 focos de calor, entre queimadas urbanas e rurais.
Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul são os municípios com
maior índice de focos de calor em todo o estado.
Ainda segundo o Inpe, o Acre ocupa a oitava posição no ranking de focos de calor dos
Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato Grosso, Tocantins e Pará lideram em
termos de ocorrência.

Fiscalização
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA) e demais órgãos ambientais promovem ações educativas e repressivas sobre
os perigos das queimadas. De julho a agosto, a autarquia já aplicou mais de R$ 200
mil em multas por crimes ambientais e cerca de 100 propriedades foram embargadas.
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Operações de fiscalização de desmatamento ilegal e combate às queimadas estão
sendo realizadas em todo o estado. Os cidadãos flagrados cometendo qualquer crime
ambiental são autuado e têm suas áreas embargadas.
No Vale do Juruá, o governo realiza operação integrada de fiscalização de crimes
ambientais. E apesar dos focos de calor terem apresentado estabilidade nos últimos
dias, a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais iniciou a operação 7 de
Setembro, que visa coibir crimes ambientais no Baixo e Alto Acre e conscientizar a
população.
http://www.agencia.ac.gov.br/boletim-rio-acre-e-queimadas-4-de-setembro/
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Boletim Rio Acre e Queimadas – 3 de setembro
03.09.2016 9:26 Por André Araújo

O nível do Rio Acre continua baixando. Na manhã deste sábado, 3, o
manancial registrou a marca de 1,41 metro em Rio Branco, de acordo com medição
realizada pela Defesa Civil – três centímetros a menos que no dia anterior.
O governo, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
(Depasa), segue executando o Plano de Contingência de Abastecimento,
implementado em julho deste ano.
Uma nova configuração no sistema de abastecimento foi estabelecida nas Estações
de Tratamento de Água (ETAs) da capital.
Cinco bombas em balsas flutuantes auxiliam na captação da ETA II. A bomba em
balsa flutuante da ETA I já foi instalada e deverá ser usada em possível agravamento
do cenário de seca.
Paralelamente às ações do plano, o governo também realiza a campanha “Nós Contra
o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de
água. Nesta semana, as ações educativas e de fiscalização foram promovidas na
regional do São Francisco.
O serviço de ligação gratuita por meio do 0800 721 1314 e mensagens feitas pelo
aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101 estão disponíveis aos consumidores
para serviços administrativos, relato de falta de água e denúncias contra desperdício.

Queimadas
De acordo com o satélite de referência de monitoramento do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), neste ano, de janeiro até agosto, o Acre registrou
2.776 focos de calor, entre queimadas urbanas e rurais.
Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul são os municípios com
maior índice de focos de calor em todo o estado.
Ainda segundo o Inpe, o Acre ocupa a oitava posição no ranking de focos de calor dos
Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato Grosso, Tocantins e Pará lideram em
termos de ocorrência.

Fiscalização
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA) e demais órgãos ambientais promovem ações educativas e repressivas sobre
os perigos das queimadas. De julho a agosto, a autarquia já aplicou mais de R$ 200
mil em multas por crimes ambientais e cerca de 100 propriedades foram embargadas.
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Operações de fiscalização de desmatamento ilegal e combate às queimadas estão
sendo realizadas em todo o estado. Os cidadãos flagrados cometendo qualquer crime
ambiental são autuado e têm suas áreas embargadas.
No Vale do Juruá, o governo realiza operação integrada de fiscalização de crimes
ambientais. E apesar dos focos de calor terem apresentado estabilidade nos últimos
dias, a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais iniciou a operação 7 de
Setembro, que visa coibir crimes ambientais no Baixo e Alto Acre e conscientizar a
população.
http://www.agencia.ac.gov.br/boletim-rio-acre-e-queimadas-3-de-setembro/
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Boletim Rio Acre e Queimadas – 2 de setembro
02.09.2016 8:15 Por Maria Meirelles

O nível do Rio Acre continua baixando. Na manhã desta sexta-feira, 2, o
manancial registrou a marca de 1,44 metro em Rio Branco, de acordo com medição
realizada pela Defesa Civil – quatro centímetros a menos que no dia anterior.
O governo, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
(Depasa), segue executando o Plano de Contingência de Abastecimento,
implementado em julho deste ano.
Uma nova configuração no sistema de abastecimento foi estabelecida nas Estações
de Tratamento de Água (ETAs) da capital.
Cinco bombas em balsas flutuantes auxiliam na captação da ETA II. A bomba em
balsa flutuante da ETA I já foi instalada e deverá ser usada em possível vazante do
Rio Acre.
Paralelamente às ações do plano, o governo também realiza a campanha “Nós Contra
o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de água. As
ações educativas e de fiscalização estão sendo promovidas nos bairros da capital.
O serviço de ligação gratuita por meio do 0800 721 1314 e mensagens feitas pelo
aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101 estão disponíveis aos consumidores
para serviços administrativos, relato de falta de água e denúncias contra desperdício.

Queimadas
As últimas chuvas reduziram os riscos de foco de calor em grande parte dos
municípios acreanos. De acordo com o satélite de referência de monitoramento do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), neste ano, de janeiro até agosto, o
Acre registrou 2.776 focos de calor, entre queimadas urbanas e rurais.
Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul são os municípios com
maior índice de focos de calor em todo o estado.
Ainda segundo o Inpe, o Acre ocupa a oitava posição no ranking de focos de calor dos
Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato Grosso, Tocantins e Pará lideram em
termos de ocorrência.

Fiscalização
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA) e demais órgãos ambientais promovem ações educativas e repressivas sobre
os perigos das queimadas. De julho a agosto, a autarquia já aplicou mais de R$ 200
mil em multas por crimes ambientais e cerca de 100 propriedades foram embargadas.
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Operações de fiscalização de desmatamento ilegal e combate às queimadas estão
sendo realizadas em todo o estado. Os cidadãos flagrados cometendo qualquer crime
ambiental são autuado e têm suas áreas embargadas.
No Vale do Juruá, o governo realiza operação integrada de fiscalização de crimes
ambientais. E apesar dos focos de calor terem apresentado estabilidade nas últimas
horas, nesta manhã a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais iniciou a
operação 7 de Setembro, que visa coibir crimes ambientais no Baixo e Alto Acre e
conscientizar a população.
http://www.agencia.ac.gov.br/boletim-rio-acre-e-queimadas-2-de-setembro/
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Batalhão Ambiental e Incra vistoriam assentados
que estão praticando crimes ambientais
02.09.2016 10:32 Por Marcelo Torres
Tags:fiscalização ambiental, ibama, Incra

Fiscais do Ibama e do Incra participam da ação, que se iniciou em Capixaba e pode se estender por mais
de dez dias (Foto: Alexandre Noronha/Secom)

Na tarde de quinta-feira, 1, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o Pelotão
de Policiamento Ambiental, deu início, em Capixaba, a uma ação que visa coibir o
desmate ilegal e queimadas em locais de assentamento rural em oito municípios do
estado.
A operação, denominada Assentamento Verde, visa realizar vistorias para detecção de
ilícitos ambientais, como desmatamentos em áreas de preservação e queimadas
ilegais.
De acordo com o superintendente do Incra, Eduardo Ribeiro, em um período de dez
dias serão vistoriados vários assentamentos, ou seja, mais de cinco mil famílias
receberão os técnicos para averiguar se os produtores estão ou não realizando algum
crime ambiental.
“Os locais estão sendo vistoriados, foram previamente identificados por meio de
satélite, que aponta se uma área está desmatada ou possui foco de calor, e então a
equipe vai até o local para averiguar se procede o ato criminoso”, destacou Ribeiro.
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Segundo o técnico ambiental federal José dos Santos, cada pessoa que for pega
degradando o meio ambiente é passível de multa, ou seja, ela será notificada e terá
que prestar explicações às autoridades.
O sargento do Batalhão Ambiental, Edineldo Moreira, explica que a atuação da polícia
é para garantir a integridade dos técnicos dos órgãos federais, pois em casos de uma
resistência por parte de algum assentado, o policiamento se faz presente para
garantir a ordem. “Em casos de flagrantes o acusado poderá ser conduzido à
delegacia”, disse.
http://www.agencia.ac.gov.br/batalhao-ambiental-e-incra-vistoriam-assentados-queestao-praticando-crimes-ambientais/
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Operação integrada combate crimes ambientais
no Vale do Juruá
02.09.2016 9:03 Por Maria Meirelles
Tags:Batalhão de Policiamento Ambiental, Instituto de Meio Ambiente do Acre, vale do juruá

(Foto: Cedida)

Desmatamento ilegal e queimadas são crimes ambientais. Visando reprimir e
combater essas práticas ilegais, o governo do Estado tem intensificado as
fiscalizações em todos os municípios acreanos, especialmente naqueles com maior
índice de focos de calor.
Nesta quinta-feira, 1, o governo, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre
(Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Centro Integrado de Operações
Áreas (Ciopaer) da Segurança Pública, realizou sobrevoo de fiscalização em Cruzeiro
do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter.
Durante operação integrada foi possível identificar as áreas mais críticas nesse
período de seca. Uma serraria, localizada no Seringal São Jerônimo, em Rodrigues
Alves, foi autuada por não possuir licença ambiental. Outras três pessoas também
foram multadas pelo Imac pelo crime de desmatamento ilegal.

As operações de fiscalização são permanentes (Foto: Cedida)
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“Fizemos o primeiro sobrevoo e junto realizamos a identificação e mapeado da área.
Nesta sexta-feira a operação integrada segue com o mesmo ritmo. O Estado não
tolera nenhuma prática ilegal e é necessário que a sociedade se conscientize,
denuncie e mude de hábitos”, frisou o comandante do BPA, major Carlos Augusto
Negreiros.
Cruzeiro do Sul é a quinta cidade no ranking acreano de índice de focos de calor.
Em agosto deste ano foram registrados 2.188 queimadas, entre urbanas e rurais, em
todo estado.
As operações de fiscalização no Vale do Juruá são permanentes e
foram intensificadas em setembro, período de agravamento da seca e com maior risco
de queimadas e incêndios florestais.
http://www.agencia.ac.gov.br/operacao-integrada-combate-crimes-ambientais-no-valedo-jurua/

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC
Rua das Acácias, n.º 279 – Distrito Industrial. CEP: 69920-175. Rio Branco/Acre. (Anexo à FUNTAC)
Fone- (68) 3223-1933 / 3223-9203 / Fax: 3223-9962. Portal: www.imc.ac.gov.br. E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br

CLIPPING TEMÁTICO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS/
SETEMBRO 2016

Boletim Rio Acre e Queimadas – 1 de setembro
01.09.2016 8:05 Por Maria Meirelles

O nível do Rio Acre continua baixando. Na manhã desta quinta-feira, 1, o
manancial registrou a marca de 1,48 metro em Rio Branco, de acordo com medição
realizada pela Defesa Civil – sete centímetros a menos que no dia anterior.
O governo, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
(Depasa), segue executando o Plano de Contingência de Abastecimento,
implementado em julho deste ano.
Uma nova configuração no sistema de abastecimento foi estabelecida nas Estações
de Tratamento de Água (ETAs) da capital.
Cinco bombas em balsas flutuantes auxiliam na captação da ETA II. A bomba em
balsa flutuante da ETA I já foi instalada e deverá ser usada em possível vazante do
Rio Acre.
Paralelamente às ações do plano, o governo também realiza a campanha “Nós Contra
o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de água. As
ações educativas e de fiscalização estão sendo promovidas nos bairros da capital.
O serviço de ligação gratuita por meio do 0800 721 1314 e mensagens feitas pelo
aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101 estão disponíveis aos consumidores
para serviços administrativos, relato de falta de água e denúncias contra desperdício.

Queimadas
As últimas chuvas reduziram os riscos de foco de calor em grande parte dos
municípios acreanos. De acordo com o satélite de referência de monitoramento do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), neste ano, de janeiro até agosto, o
Acre registrou 2.776 focos de calor, entre queimadas urbanas e rurais.
Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul são os municípios com
maior índice de focos de calor em todo o estado.
Ainda segundo o Inpe, o Acre ocupa a oitava posição no ranking de focos de calor dos
Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato Grosso, Tocantins e Pará lideram em
termos de ocorrência.

Fiscalização
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA) e demais órgãos ambientais promovem ações educativas e repressivas sobre
os perigos das queimadas. De julho a agosto, a autarquia já aplicou mais de R$ 200
mil em multas por crimes ambientais e cerca de 100 propriedades foram embargadas.
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Operações de fiscalização de desmatamento ilegal e combate às queimadas estão
sendo realizadas em todo o estado. Os cidadãos flagrados cometendo qualquer crime
ambiental são autuado e têm suas áreas embargadas.
http://www.agencia.ac.gov.br/boletim-rio-acre-e-queimadas-1-de-setembro/
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