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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.

Artigo

Tião Viana assina decreto pelo
desmatamento zero no Acre

Após uma intensa agenda ao lado do ministro do Meio Ambiente,
José Sarney Filho, O governador Tião Viana assinou, em
fevereiro deste ano, um decreto com 14 medidas que serão
adotadas para que o desmatamento ilegal acabe no Acre até
2020 junto a um investimento que superará R$ 400 milhões. A
medida integra um conjunto de ações acordadas entre o
governo do Estado e o governo federal pelo desenvolvimento
sustentável no Acre. Também foi assinado um protocolo de
intenções com o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) para desenvolvimento da Reserva
Chico Mendes, e outro com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
para a consolidação das concessões florestais nas Florestas
Públicas Estaduais. Saiba mais na matéria de Samuel Bryan:
http://www.agencia.ac.gov.br/com-ministro-do-meio-ambientetiao-viana-assina-decreto-pelo-desmatamento-zero-no-acre/
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Ideias de Chico Mendes
chamam atenção do mundo

Os avanços do Acre na agenda da sustentabilidade têm
reconhecimento internacional crescente. A ideia foi
defendida na Semana Chico Mendes (15 a 22 de dezembro),
no auditório da Biblioteca Pública. O cientista norteamericano Daniel Nepstad, diretor executivo do Earth
Innovation Institute, um dos três indicados ao Prêmio Chico
Mendes, versão 2016, declarou na ocasião que “o Acre está
na vanguarda da redução de Carbono”. Artigo de Elson
Martins e Julie Messias:
http://www.agencia.ac.gov.br/ideias-de-chico-mendeschamam-atencao-do-mundo-artigo-elson-martins-e-juliemessias/
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Acre e WWF renovam parceria
O governo do Acre e o WWF-Brasil
renovaram por mais quatro anos o acordo
de cooperação para ações voltadas a
conservação do meio ambiente e o uso
sustentável dos recursos naturais das
florestas no estado. O acordo foi
formalizado no dia 29 de março deste ano,
quando o governador Tião Viana recebeu

na Casa Civil os representantes nacionais
da Organização Não Governamental
(ONG), World Wide Fund for Nature
(WWF). Leia mais na matéria publica pela
Agência de Notícias do Acre:
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-ewwf-renovam-acordo-pela-conservacaodas-florestas-e-biodiversidade/

Você sabia?
O Acre integra a Força Tarefa dos Governadores para o Clima e
Florestas (GCF), uma iniciativa conjunta que 29 estados e
províncias de oito países: Brasil, Espanha, Estados Unidos,
Indonésia, México, Nigéria, Peru e Costa do Marfim. Do Brasil, além
do Acre, participam Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Tocantins, Rondônia e Maranhão. O GCF foi criado em 2008 com o
objetivo de trocar experiências, construir capacidades e
desenvolver recomendações de como integrar atividades de
REDD+ e carbono florestal nos mercados emergentes de gases de
efeito estufa. Saiba mais assistindo ao vídeo produzido em 2015
pelo GCF:
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Tião Viana fala sobre experiência do Acre na Universidade do Colorado
O governador do Acre esteve na Universidade do Colorado para
falar sobre as políticas públicas adotadas no estado. Viana viajou
a convite da coordenação da Força-Tarefa dos Governadores
para o Clima e Florestas (GCF – Governor's Climate and Forests
Task Force). Confira na matéria de Leonildo Rosas:
http://www.agencia.ac.gov.br/tiao-viana-discursa-sobreeconomia-sustentavel-para-academicos-do-colorado/

Educação para o mundo
O Programa de Incentivos por Serviços Ambientais do
Carbono, conhecido como ISA Carbono tem sido apontado
por especialistas ambientais como o mais avançado
programa jurisdicional de Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) do mundo.
Assista ao vídeo a seguir e descubra porque somos um
exemplo a ser seguido:
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