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O IMC trabalha no desenvolvimento e regulação de mecanismos que aliam o crescimento econômico do
Acre com a conservação da floresta, contribuindo para a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas.

Cooperação alemã
Resultados na redução de emissão de carbono garantem mais 5 milhões de euros ao Acre
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tradicionais da região e pela
implantação de mecanismos como o
Sistema de Incentivos a Serviços
Ambientais (SISA).

Em fevereiro deste ano, representantes
do banco alemão KfW estiveram no
Acre e asseguraram, após o
monitoramento anual do Programa
REED Early Mover (REM), o repasse de
cinco milhões de euros ao estado. São
quase 16 milhões de Reais que serão
investidos em ações de baixa emissão
de carbono e na redução do
desmatamento.

O Acre foi o primeiro estado do mundo a
ter implantado o Reed Early Movers
(REM). O programa permite o
pagamento baseado nos resultados por
emissões reduzidas do desmatamento,
premiando quem cuida da floresta. O
estado foi escolhido pelas políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento
econômico sustentável, por seu
compromisso com as populações

Em dezembro do ano passado, o Acre
levou para a 20ª Conferência das
Partes (COP20) da Convenção das
Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (UNFCCC), ocorrida no em
Lima, no Peru, os resultados
alcançados por suas políticas de
governo, como comenta em vídeo a
diretora-presidente do Instituto de
Mudanças Climáticas (IMC), Magaly
Medeiros:
https://www.youtube.com/watch?v=v
A K p b F 8 O a e Y
cao+de+servicos+ambientais

Quem avisa, amigo é!
Elson Martins
Comece a se instruir sobre o produto vital chamado água, do contrário, vai ter que aprender a conviver com miragens. O
momento é propício, pois estamos em pleno inverno amazônico testemunhando alagações jamais vistas na região. Tá vendo
Xapuri? Quem diria que as águas do pacato Rio Acre subiriam até 18 metros, chegando a inundar a estátua do santo
Sebastião na praça do comércio e alcançar o altar da igreja, muito mais acima? Leia na íntegra:
http://www.almanacre.com/2015/03/quem-avisa-amigo-e.html

Acre: pioneiro na conservação
Educação para o mundo

Foto: Arison Jardim

Confira a animação de Krukemberghe Fonseca
sobre o Ciclo do Carbono:

Em entrevista à jornalista Maura Campanili, em 2013, KarlHeinz Stecher, coordenador do programa REDD Early Movers
(REM) e economista para a área de mudanças climáticas do
banco alemão KfW, afirmou que o Acre foi escolhido pelo
programa por ser considerado um pioneiro na conservação:
“Talvez seja o early mover (pioneiro na conservação) mais
autêntico do mundo”, disse Karl-Heinz. O coordenador do

REM explicou o que é e como funciona o programa alemão; e
comentou o longo caminho desde a luta dos seringueiros, nos
anos 1970, até a implantação pelo governo do Acre da lei
estadual do Sisa. Confira a entrevista:
http://sendosustentavel.blogspot.com.br/2013/02/programaremunera-acre-por-resultados.html
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Expedição Rio Acre
Expedição organizada pelo Sindicato dos Engenheiros do
Estado do Acre (Senge) e governo do Estado, percorreu, em
março deste ano, o curso d´água do Rio Acre. A expedição partiu
de Porto Acre, passando por oito cidades acreanas até alcançar
a nascente do Rio Acre, no município de Assis Brasil. A equipe
reuniu pesquisadores, engenheiros e técnicos com o intuito
registrar dados como a qualidade da água, a vazão e a
velocidade do rio, além de apontamentos geológicos. Confira
em especial produzido pela Agência de Notícias imagens e
vídeos gravados durante a expedição:
http://www.agencia.ac.gov.br/expedicao-rio-acre-estuda-novarelacao-do-rio-com-as-cidades/

Expediente
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