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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.

Convenção do Clima
Primeiro projeto do mundo certiﬁcado com REDD+SES é do Acre
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O Acre foi o primeiro governo
subnacional a receber compensação por
resultados na redução de emissões pelo
desmatamento. A entrega da
certificação REDD+SES (Redução de
Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal com Benefícios
Socioambientais) ocorreu em Paris,
durante a 21ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas governo do Acre para a redução das
(COP 21). O documento que comprova emissões de gases de efeito estufa foi
os resultados da política adotada pelo entregue pela presidente da Aliança para

Conservação da Biodiversidade e do
Clima (CCBA, no inglês), Joanna Durbin,
à diretora-presidente do Instituto de
Mudanças Climáticas do Acre (IMC),
Magaly Medeiros. Saiba mais na matéria
publicada pela Agência de Notícias do
Acre:
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-temprimeiro-projeto-do-mundo-certificadocom-reddses/

Acre na COP 21
Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha,
Ingrid-Gabriela Hoven e dos demais
governadores dos Estados da
Amazônia Legal. Saiba mais:
http://www.agencia.ac.gov.br/noencerramento-da-cop-21-acre-celebrainovacao-e-sustentabilidade/
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Como parte das ações do Brasil durante
a COP 21, em Paris, na França, o
governo do Acre promoveu, no dia 7 de
dezembro deste ano, o “Dia do Acre:
Consolidando uma economia verde e
de inclusão social na Amazônia”,
evento paralelo organizado em parceria
com o WWF-Brasil e o Instituto de
Conservação e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas (Idesam). A
abertura da programação contou com a
participação do governador do Acre,
Tião Viana, da ministra do Meio
Ambiente do Brasil, Izabella Teixeira, da
diretora do Ministério Federal da

SAIBA TUDO
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http://www.agencia.ac.gov.br
/?s=acre+na+cop+21

SISA
Educação para o mundo
Banco KfW confere resultados de investimentos
Em novembro deste ano, a coordenadora do programa REED
Early Movers (REM), Christiane Ehringhaus, visitou o Seringal
Rio Branco, na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri,
para ver de perto o resultado de recursos liberados pelo banco
alemão KfW via acordo de cooperação assinado com o governo
do Acre. A colocação escolhida para a visita foi a de Raimundo
Barros, o Raimundão. Confira nos vídeos abaixo depoimentos de
Christiane Ehringhaus e de Raimundão:

O programa Roda Viva, da TV Cultura, realizou
uma edição especial em dezembro sobre
mudanças climáticas. Com um formato diferente,
a edição reuniu cinco especialistas para discutir
assuntos abordados durante a 21ª Conferência do
Clima, ocorrida em Paris, na França, de 30 de
novembro a 11 de dezembro deste ano. Confira:

Desmatamento ilegal zero é meta acreana
Os governadores Tião Viana, do Acre, e Pedro Taques, do
Mato Grosso, assinaram no dia 7 de dezembro, em Paris, o
termo de compromisso de desmatamento ilegal zero com a
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. A solenidade foi
realizada na Embaixada do Brasil na França, em um dos
eventos paralelos da Conferência do Clima, (COP21), em
Paris, na França. Leia na matéria de Celis Fabrícia publicada
pela Agência de Notícias:
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-assina-compromisso-dedesmatamento-ilegal-zero-com-governo-federal/

Você sabia?
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O trabalho dos jovens monitores do Projeto Sinal Verde, desenvolvido pelo Instituto de
Mudanças Climáticas (IMC) na Reserva Extrativista Chico Mendes, foi destaque na
Agência de Notícias do Acre. Confira a reportagem publicada em outubro deste ano:
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-aposta-na-comunidade-para-fortalecer-acoesde-conservacao-da-floresta/

Expediente

Siga o IMC nas redes sociais
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