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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.

Entrevista

Amazônia

Governador Tião Viana fala
a jornalistas ao vivo

Acre registra o terceiro menor
índice de foco de calor

Em entrevista ao vivo a jornalistas do Sistema Público
de Comunicação, o governador Tião Viana falou sobre
a rotina de trabalho, família, os desafios e os avanços
das políticas públicas do Acre. O governador também
respondeu perguntas feitas pelo público via web.
Confira a íntegra do bate-papo com Tião Viana:

Em fevereiro deste ano, a Cooperativa Central de
Comercialização Extrativista do Acre
(Cooperacre) marcou presença na Biofach,
importante feira de alimentos orgânicos e
produção sustentável promovida anualmente na
Alemanha. Confira reportagem publicada na
Agência de Notícias do Acre:
http://www.agencia.ac.gov.br/cooperacre-marcapresenca-em-feira-mundial/
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Você sabia?

Segundo dados divulgados em janeiro deste ano pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Acre é
um dos estados da Amazônia brasileira que registrou o
menor número de queimadas em 2015. “Tivemos um
número regular em relação aos demais estados e em
relação à nossa média dos últimos dez anos”, concluiu
Vera Reis, diretora técnica do Instituto de Mudanças
Climáticas do Acre (IMC), depois de explicar que 2015 foi
um ano atípico por conta do fenômeno El niño. Confira na
matéria da Agência de Notícias do Acre:
http://www.agencia.ac.gov.br/acre-registrou-o-terceiromenor-numero-de-focos-de-incendio-em-2015/

Castanha
Nova usina para a castanha

Hoje, mais de 2,5 mil famílias extrativistas do Acre fazem
parte da cooperativa. Elas estão organizadas em
associações que garantem o transporte e a venda da
castanha coletada para a usina de beneficiamento. Leia
matéria na Agência de Notícia:
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Ou assista ao vídeo:

A Cooperativa Central de Comercialização Extrativista
do Acre (Cooperacre) abriu nova usina para
beneficiamento da castanha. Instalada em Rio Branco,
no Complexo Industrial, a usina tem capacidade para
processar até dois milhões e 700 mil quilos de castanha

Educação para o mundo
Os seringueiros do Acre mantêm uma relação
histórica de amor e respeito pela floresta. Neste
vídeo produzido pelo WWF-Brasil, uma das
entidades parceiras do IMC, você acompanha um
pouco do cotidiano de quem sabe o valor da
seringueira e da floresta em pé:

Expediente

Siga o IMC nas redes sociais

Esta publicação tem periodicidade trimestral e é
de responsabilidade do Instituto de Mudanças
Climáticas do Acre (IMC).
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