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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.

A força das mulheres e o SISA

Cooperação

Comitiva em reunião com o governador Tião Viana e a vice-governadora Nazareth Araújo

Uma comitiva de governadores do Peru
esteve em maio no Acre para discutir
mudanças climáticas e conhecer
iniciativas governamentais como a
criação do Sistema de Incentivos por
Serviços Ambientais do Estado do Acre
(Sisa). Os governadores dos
departamentos de Loreto, Ucayali, San
Martín, Huanuco e Madre de Díos, no
Peru, vieram para o 1º Encontro de
Tr a b a l h o e n t r e G o v e r n a d o r e s
Secretários e Técnicos dos Governos
Membros do Conselho Inter-regional
Amazônico (Ciam) com o governo do
Acre, de 27 a 29 de maio.

dezembro de 2014 entre os
departamentos peruanos e o governo
do Acre, em Lima, durante a
Conferência das Partes (COP 20):
“Vamos traçar estratégias comuns de
desenvolvimento e também de
proteção das florestas e do clima”,
explicou Magaly Medeiros, diretora do
Instituto de Mudanças Climáticas (IMC),
órgão responsável pelo
acompanhamento das ações do Sisa.
Leia mais sobre o encontro:

http://www.agencia.ac.gov.br/tiaoviana-apresenta-modelo-economicosustentavel-do-acre-a-gestores-doO encontro é fruto de um termo de peru/
cooperação técnica assinado em
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Peruanos vêm ao Acre conhecer experiências de governo

Mais de 50 produtoras rurais,
extrativistas, indígenas e
representantes de associações e
organizações da sociedade civil
participaram, de 10 a 12 de junho, da
oficina “Gênero, Florestas e Mudanças
Climáticas no Acre”. O encontro discutiu
a participação feminina no Sistema de
Incentivos a Serviços Ambientais do
Acre (SISA), instrumento de governo
que promove compensações
financeiras às populações tradicionais
do estado. A oficina foi promovida pelo
Instituto de Mudanças Climáticas e
Regulação de Serviços Ambientais do
Acre (IMC), em parceria com a Rede
Acreana de Mulheres e Homens, WWFBrasil, SOS Amazônia, Universidade da
Flórida e Secretaria de Estado de
Políticas para as Mulheres
(Sepmulheres). Leia mais na
reportagem publicada pelo WWF:
http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/?464
22/mulheres-acrianas-discutemimpactos-das-mudancas-climaticas

Compromisso do Acre
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Acre assina mais um acordo climático
Educação para o mundo
Veja o que você pode fazer para reduzir as
emissões de gases do efeito estufa neste vídeo
produzido pelo WWF-Brasil:

Governador do Acre, Tião Viana,
no encontro em Barcelona

Em agosto do ano passado, o Acre também foi um dos
signatários da Declaração de Rio Branco, compromisso
assumido pelos membros da Força Tarefa dos Governadores
para o Clima e Florestas. Leia aqui matéria do WWF-Brasil
sobre o assunto:
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/governad
ores_pelo_clima_e_florestas/?40762/Governadores-edelegados-do-GCF-reafirmam-princpios-de-sustentabilidadena-Declarao-de-Rio-Branco

Expediente

Acre em cadeia nacional
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Durante a reunião anual da Força Tarefa dos Governadores
para o Clima e Florestas (GCF), realizada em junho deste ano
em Barcelona, o Acre assinou o Memorando de Entendimento
(MOU) Under 2. O documento representa um esforço
internacional para garantir que o aumento da temperatura
média global fique abaixo de dois graus centígrados. Ao assinálo, o governo do Acre reforça seu compromisso com a
conservação das florestas, a redução do desmatamento e as
emissões de gases do efeito estufa. “Com a assinatura do
MOU, vamos garantir a efetividade de ações para enfrentar as
mudanças do clima, baseados numa política de redução do
desmatamento com desenvolvimento de cadeias produtivas
florestais e agropecuárias e incentivo aos serviços ambientais”,
afirmou Magaly Medeiros, diretora-presidente do Instituto de
Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais do
Acre (IMC).

No início de junho, a diretora-presidente do Instituto de
Mudanças Climáticas (IMC), Magaly Medeiros, falou à Rádio
Nacional sobre a política de sustentabilidade do Acre. A
entrevista foi dada no dia 10 de junho deste ano ao programa
“Nacional Jovem”. O programa vai ao ar de segunda a sexta,
às 14h (horário de Brasília), na Nacional da Amazônia, e às
12h (horário local) na Nacional do Alto Solimões. Confira na
página da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) o áudio da
entrevista: http://radios.ebc.com.br/nacionaljovem/edicao/2015-06/politica-de-sustentabilidade-do-acreganha-atencao-internacional

Siga o IMC nas redes sociais
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