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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.

Amazônia Unida

Você sabia?

Nova Unidade de Conservação
O Acre vai ganhar mais uma Unidade de Conservação (UC):
a Floresta Estadual Afluente, localizada entre os municípios
de Manoel Urbano e Feijó. O decreto provisório de criação da
nova UC foi assinado pelo governador Tião Viana no último
dia 5 de maio, Dia Mundial do Meio Ambiente. A área de 155
mil hectares foi doada ao Estado pelo governo federal, em
2014. A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de
Terras do Acre (Iteracre) já iniciaram o processo de
regularização fundiária e o diálogo com os moradores da
região. A criação permanente da Floresta Estadual Afluente
está prevista para meados de 2018.

Reino Unido e KfW comprovam resultados da
política de desenvolvimento sustentável do
Acre

A coordenadora do programa REM do banco alemão KfW,
Christiane Ehringhaus, e o representante do governo do
Reino Unido, Sean Beis Frisby, visitaram, em abril deste ano,
alguns empreendimentos e iniciativas que são exemplo da
política de desenvolvimento sustentável adotada pelo
governo do Acre. Confira na reportagem publicada pela
Agência de Notícias:
http://www.agencia.ac.gov.br/reino-unido-e-kfw-constatamresultados-da-politica-de-desenvolvimento-sustentavel/
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Sustentabilidade
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O 14º Fórum de Governadores da Amazônia, ocorrido nos dias 4
e 5 de maio, em Porto Velho, capital de Rondônia, encerrou com
a assinatura da Carta de Porto Velho. O documento oficializa as
decisões tomadas pelos governadores da Amazônia Legal e
estipula metas para o desenvolvimento sustentável da região.
Leia na íntegra o que diz a Carta:
h t t p : / / w w w. a g e n c i a . a c . g o v. b r / w p content/uploads/2017/05/CARTA-DE-PORTO-VELHO.pdf

Para unificar os dados sobre as políticas ambientais e
de produção executadas no Estado o governo do Acre
está criando, em parceria com o Earth Inovation
Institute (EII), a Plataforma de Monitoramento de
Desempenho Territorial (TPS). Leia na reportagem de
Nayanne Santana:
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-inicia-criacaode-plataforma-de-monitoramento-territorial/
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Carta de Porto Velho sela compromisso
de estados com o desenvolvimento sustentável

Parceria
Conheça a experiência de Feijó
com o manejo do pirarucu

Colleen Scanlan Lyons, diretora da Força-Tarefa de
Governadores sobre Clima e Florestas (GCF), e o professor
Peter Newton, do departamento de estudos ambientais da
Universidade do Colorado, estiveram em Rio Branco para
conhecer de perto as práticas desenvolvidas pelo Estado e
dialogar com reitor e professores da Universidade Federal do
Acre (Ufac), no intuito de definir linhas de pesquisas que
serão ofertadas por meio de uma parceria interinstitucional.
Leia na matéria Maria Meirelles:
http://www.agencia.ac.gov.br/parceria-educacionalfortalece-desenvolvimento-sustentavel-no-acre/
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Acre ﬁrma acordo com
Universidade do Colorado

Ribeirinhos do município de Feijó estão desenvolvendo a
conservação da floresta aliada à pesca sustentável do pirarucu.
A iniciativa é apoiada pelo governo do Acre em parceria com o
WWF-Brasil. Quer saber sobre este projeto? Então assista ao
vídeo e acompanhe o depoimento de quem está manejando e
cuidando de nossas riquezas:

Educação para o mundo
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Saiba como o legado de Chico Mendes inspirou e
continua inspirando as políticas públicas
comprometidas com a conservação das florestas, a
cultura e o modo de vida de seus moradores.

SISA
Acre discute o Programa de Conservação da
Sociobiodiversidade
Depois do ISA Carbono, o governo do Estado se prepara para
lançar o segundo programa do Sistema de Incentivo aos
Serviços Ambientais (SISA): o de Conservação da
Sociobiodiversidade. As propostas que deverão integrar o
programa estão sendo discutidas por um grupo de trabalho
composto por representantes dos governos federal, estadual e
municipais, iniciativa privada, organizações não
governamentais e sociedade civil. A expectativa do grupo é de
iniciar o processo de consulta pública até o final deste ano.

Expediente

Siga o IMC nas redes sociais
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