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Destaque de notícias
As ações da Semapi em 2021 foram destaque em alguns veículos de comunicação. Segue
em ordem cronológica os temas que foram divulgados pela imprensa acreana:
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Comunidades rurais recebem auxílio para cumprir metas de projetos do governo
Katiúscia Miranda 02/01/2021
Uma equipe do governo, composta por técnicos das Secretarias de Estado de Meio Ambiente
(Semapi) e Planejamento e Gestão (Seplag) está visitando as comunidades para auxiliar no
encerramento dos projetos com o cumprimento de 100% das metas. Estão sendo monitorados
doze planos de gestão da Semapi beneficiados pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Acre, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (PDSA II/BID).
“Não é só enviar equipamentos ou realizar investimentos financeiros nas comunidades, o trabalho
é bem mais completo para o governo do Acre, que se preocupa com a execução, por isso estamos
visitando um a um nessa reta final do PDSA, para auxiliar na prestação de contas e no
cumprimento das metas”, explicou Marcela Fidelis, engenheira florestal da Semapi responsável
pelo monitoramento.

Monitoramento no Projeto de Assentamento Florestal (PAF) Havaí, no município de Mâncio
Lima. Foto Assessoria Semapi
O trabalho em campo iniciou em outubro de 2020 e deverá ser concluído até fevereiro, com as
visitas em comunidades rurais que foram beneficiadas pelo PDSA II executado na Semapi, desde
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a região do Alto Acre, até o Juruá. Os técnicos visitam cada localidade, fazendo um trabalho de
acompanhamento do que já foi executado e orienta a maneira correta de encerrar os projetos e
manter as portas abertas para novos investimentos.
“Para nós aqui é muito bom ter a presença dos técnicos do governo, nos auxiliando no trabalho e
mostrando a forma certa de melhorar nossa renda, a partir do nosso próprio esforço. Nós aqui
temos a matéria prima e queremos trabalhar. É uma cobrança boa essa, de lembrar para a gente
que temos compromissos e qual o caminho a seguir para cumprir”, disse, Maria Aparecida Felícia
da Silva, líder do grupo feminino de coleta de murmuru na comunidade Vitória, município de
Porto Walter.

Maria Aparecida Felícia da Silva elogia presença do governo no município de Porto Walter para
apoiar o projeto de coleta do murmuru. Foto Assessoria Semapi
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, ressaltou que o monitoramento dos
projetos é de fundamental relevância para a Instituição e para o BID. “É o governo presente nas
comunidades, consolidando as informações da execução física e financeira de cada plano de
gestão e verificando em cada localidade se o investimento chegou onde e como realmente deveria.
Assim podemos avaliar os impactos sociais, econômicos e ambientais promovidos pelo PDSA
em sua segunda fase”.
Quatro regionais do estado estão sendo visitadas, Baixo e Alto Acre, Tarauacá-Envira e Juruá,
contemplando os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri,
Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Jordão e Marechal
Thaumaturgo.
Em meio aos detalhes minuciosos necessários para a prestação de contas, documentos que
comprovam o número de famílias e as substituições que ocorreram ao longo do tempo, planilhas
e números, os comunitários vão entendendo o papel fundamental do monitoramento, o de auxiliar
na execução e finalização dos processos com êxito.
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As instituições com projetos monitorados estão a Associação Seringueira Porto Dias (ASPD),
Cooperativa dos Produtores Florestais Comunitários (Cooperfloresta), Cooperativa de Produtores
Familiares e Economia Solidária da Floresta do Mogno (Coopermogno), Cooperativa dos
Produtores de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Cintra (Coopercintra),
Cooperativa de Produtores de Polpa de Frutos Nativos de Mâncio Lima (Coopfrutos),
Cooperativa Ashaninka Ayõpare, Cooperativa Agroextrativista de Porto Walter (Coapex),
Cooperativa Agroextrativista Pushuã Shawãdawa (Pushuã) e Associação do Movimento dos
Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Amaaiac).
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Estado firma parceria com Prefeitura de Plácido de Castro para conciliar ações de
agronegócio com Meio Ambiente
Katiúscia Miranda 07/01/2021
Semapi tem meta de implementar o Programa de Regularização Ambiental (PRA) em mais de
cem hectares no Acre, somente em 2021
O potencial do agronegócio no Acre, de acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEEAC), está ligado diretamente à produção familiar, com a utilização de áreas que já se encontram
abertas. Esse levantamento vem sendo feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas (Semapi) e nesta quarta-feira, 6, o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da
Silva, foi até o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), em
Rio Branco, para firmar parceria com o Estado.
Os técnicos do Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA apresentaram
as áreas agricultáveis da região e também falaram sobre as espécies que podem melhor se
desenvolver no município. Para 2021, a meta da Semapi é implementar o PRA em mais de cem
hectares no Acre.

Estado e Prefeitura de Plácido de Castro firmam parceria durante reunião no Cigma. Foto: Cedida
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A deputada federal Vanda Milani e o secretário de Agricultura de Plácido de Castro, Adevilson
Queiroz, também participaram do encontro técnico. O secretário de Estado de Meio Ambiente,
Israel Milani, disse que o Cigma está de portas abertas para que as prefeituras possam alinhar as
políticas de Agronegócio e Meio Ambiente.
“As ações da pasta ambiental estão aproximando cada vez mais o produtor rural da regularização.
Estamos oferecendo todas as ferramentas necessárias para que as famílias do Acre possam se
desenvolver. Estamos facilitando o acesso ao CAR, ao PRA, revisando o ZEE e em breve vamos
lançar os centros integrados de meio ambiente em todas as regionais, levando para próximo de
quem mais precisa a oferta dos serviços ambientais”, disse Israel Milani.

Os técnicos do Escritório de Gestão do CAR e do PRA apresentaram as áreas agricultáveis da
região de Plácido de Castro. Foto: Cedida
Durante a reunião, ficou estabelecida a assinatura de um termo de cooperação técnica (TCT) entre
a prefeitura e a Semapi, para capacitar técnicos do município para análise dos dados do CAR.
Nessa parceria também ficou garantido o apoio da prefeitura para a implementação do PRA na
região de Plácido de Castro.
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Foto: Cedida
Veículo
Agência de
Notícias do
Governo do
Acre

Data
14.01.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/governo-e-prefeitura-de-capixaba-discutemparcerias-para-desenvolvimento-rural-seguindo-criterios-ambientais/

Governo e Prefeitura de Capixaba discutem parcerias para desenvolvimento rural seguindo
critérios ambientais
Katiúscia Miranda 14/01/2021
Além das áreas agricultáveis da região, os técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
das Politicas Indigenas (Semapi) apresentaram as ações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
do Programa de Regularização Ambiental (PRA).
O governo do Estado vem desenvolvendo uma gestão diferenciada, com o diálogo constante entre
os setores da produção e do meio ambiente. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel
Milani, e a equipe de técnicos da Semapi recebeu o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, e o
secretário de Agricultura do município, Sandro Marcelo Almeida, para apresentar as
possibilidades de desenvolvimento do agronegócio em áreas com maior potencial para produção
agrícola.
O mapa com as áreas agricultáveis da região de Capixaba foi apresentado e entusiasmou o
prefeito. “É muito importante buscar conhecimento e agir dentro do que é correto. Acreditamos
que o desenvolvimento pode, sim, estar aliado à conservação do meio ambiente. Estamos aqui no
Cigma vendo de perto vários dados valiosos”, disse o prefeito.
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O mapa com as áreas agricultáveis da região de Capixaba foi apresentado e entusiasmou o prefeito
Manoel Maia Foto: cedida
O secretário Israel Milani reforçou o convite para as demais prefeituras. “É um pedido constante
do nosso governador Gladson Cameli, o de atender bem a todos. Estamos firmando essa parceria
com as prefeituras para também implementar o PRA, um programa que tem tudo para oferecer
aos produtores além da regularização ambiental, possibilidade de financiamento e retorno
financeiro”.
A reunião aconteceu no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma), em Rio Branco, para firmar parceria com o Estado. Os técnicos do Escritório de Gestão
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA apresentaram as áreas agricultáveis da região e
também falaram sobre as espécies que podem melhor se desenvolver no município. Para 2021, a
meta da Semapi é implementar o PRA em mais de cem hectares no Acre.
Sobre o Cigma:
Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Cigma oferece
informações qualificadas para direcionar as estratégias de políticas do governo. O centro é
coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi) e
conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto de Terras (Iteracre), o
Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).
Fazem parte do Cigma, a Sala de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico, a Unidade
Central de Geoprocessamento (Ucegeo), o Escritório Técnico de Gestão do Cadastro Ambiental
Rural e do Programa de Regularização Ambiental (CAR/PRA), além da Divisão de
Geoprocessamento do Imac.

Serviço:
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O Cigma fica localizado no prédio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – Funtac, na
Rua das Acácias, 219 – Distrito Industrial – Rio Branco/AC – CEP: 69. 920-175.

Técnicos da Semapi apresentam áreas agricultáveis. Foto cedida
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Governo dá continuidade a entregas de cestas básicas em comunidades indígenas
Katiúscia Miranda 22/01/2021
O critério de escolha das comunidades contemplou mais de 50% das terras indígenas do Acre e
priorizou povos indígenas que há vários anos não contavam com o apoio do Estado
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O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), continua realizando as entregas das cestas básicas em comunidades
indígenas. Foram investidos aproximadamente R$ 700 mil em 3.450 cestas básicas, totalizando
75 toneladas de alimentos. O trabalho iniciou no mês de outubro de 2020 e 2.708 cestas já foram
entregues em dez municípios. Esta semana estão sendo contempladas as comunidades dos
municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo.
O recurso não reembolsável é proveniente do Programa REM (REDD Early Movers – em
português: REDD+ para pioneiros), uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Semapi,
com a República Federal da Alemanha e o Reino Unido por meio do KfW (Banco de
Desenvolvimento da Alemanha). A verba é destinada como pagamento por resultados da Redução
de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal
(REDD+).
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, explicou que a estratégia adotada é uma
medida emergencial motivada pela pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou
novo coronavírus, que também afetou as comunidades indígenas do Acre.
Israel destacou que o critério de escolha das comunidades priorizou os povos indígenas que há
muito tempo estavam sem apoio do governo. “Começamos a atender as comunidades que foram
por muito tempo desassistidas. Começamos pela cabeceira do Rio Purus com os kulinas, fomos
até a cabeceira do rio Iaco, com os manchineris e jaminawas, agora aqui com os katukinas, depois
as comunidades de Marechal Thaumaturgo. Enfim, é um pedido do nosso governador, o de
procurar ajudar a todos”.

Cestas básicas são entregues na Aldeia dos katukinas, no município de Cruzeiro do Sul Foto:
cedida
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A logística de entrega das cestas básicas vem sendo articulada pela Semapi, em parceria com
Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e conta com monitoramento e apoio da Fundação
Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).
“Só temos a agradecer pelo empenho de todas as instituições nessa tarefa de entrega das cestas
básicas. Em alguns casos as equipes viajam por mais de seis dias para acessar as comunidades”,
explicou Israel.
A liderança jovem da aldeia, Marcelo Katukina, agradeceu pela entrega das cestas na comunidade
que fica localizada no município de Cruzeiro do Sul. “O povo do Acre está feliz com essa ação
do governo, que está ajudando a quem mais precisa, presente das comunidades”.
O coordenador da Funai do Juruá, Marco Antônio Giménez, destacou a importância da ação do
governo. “A chegada dessas cestas favorece a permanência dos indígenas nas suas comunidades.
Já iniciamos o processo de vacinação, mas ainda existe um tempo até que a imunização seja uma
realidade nas terras indígenas”.

A liderança jovem da aldeia, Marcelo Katukina, agradeceu pela entrega das cestas na comunidade
indígena. Foto cedida
O secretário da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (Opirj), Shawãkaya Shawãdawa,
acompanhou as entregas realizadas esta semana. “Trazer esse auxílio aos povos indígenas é uma
ação muito importante do governo. Tivemos muitas ações interrompidas pela pandemia, como os
festivais, as trocas de artesanatos e isso impactou muito na sobrevivência das comunidades”.
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O secretário da Opirj, Shawãkaya Shawãdawa (de camisa vermelha), acompanhou as entregas
realizadas esta semana Foto: Cedida
Receberam cestas básicas 20 povos indígenas dos municípios de Assis Brasil, Feijó, Marechal
Thaumaturgo, Santa Rosa, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Mâncio
Lima.
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Entrega de cestas básicas no Juruá. Foto cedida
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Setor produtivo contará com suporte tecnológico do Meio Ambiente para desenvolvimento
do agronegócio
Ângela Rodrigues 25/01/2021
O titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), Israel
Milani, esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 25, com o gestor da Secretaria de Estado de
Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo, para apresentar as ferramentas geoespaciais
utilizadas pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).
A tecnologia do Cigma vai auxiliar nas ações de campo para desenvolvimento do Plano de
Agronegócio do Acre 2021/2030.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

O secretário Israel Milani apresenta as ferramentas geoespaciais utilizadas pelo Centro Integrado
de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) Foto: cedida
Participaram também da reunião o presidente da Empresa de Assistência Técnica Extrativista
Rural do Acre (Emater), Rynaldo Lúcio dos Santos; o pesquisador-chefe da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Eufran Amaral; o presidente da Companhia de Armazéns
Gerais e Entreposto do Acre (Cageacre), Nelson Oliveira; e técnicos Sepa, que compõem o grupo
executivo do plano.
Técnicos do Meio Ambiente apresentaram as ferramentas e produtos do Cigma. Além da Sala de
Situação e Monitoramento Hidrometeorológico, o Cigma conta com uma Unidade Central de
Geoprocessamento (Ucegeo), o Escritório Técnico de Gestão do Cadastro Ambiental Rural e do
Programa de Regularização Ambiental (CAR/PRA) e a Divisão de Geoprocessamento do
Instituto de Meio Ambiente (Imac), que permite a integração de dados em tempo real.
Israel Milani explicou que essas ferramentas podem ser usadas para cruzar dados, traçar metas e
identificar soluções para alavancar o setor produtivo no Acre. Milani ofertou ainda aos gestores
treinamento técnico para acesso à plataforma.
“Toda essa estrutura pertence ao governo do Estado e a ideia é auxiliar gestores a otimizar tempo
e custos, e ampliar investimentos dentro de uma margem de eficiência a partir dos objetivos de
cada secretaria”, destacou.
Edivan Azevedo elogiou a diversidade de informações disponíveis e destacou que o acesso aos
dados de geoprocessamento e de gestão do CAR/PRA irá auxiliar no planejamento do plano
agrícola com maior eficiência na execução dos projetos.
“A partir da estrutura disponibilizada pelo Cigma, teremos acesso a dados precisos sem a
necessidade de ir a campo. Isso facilitará à nossa equipe o planejamento e a execução de ações
futuras. Com essas informações, vamos também identificar os gargalos e trabalhar para alavancar
o setor produtivo”, disse Edivan.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Reunião no Cigma Foto: cedida
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Ações de combate a crimes ambientais e invasões nas florestas são intensificadas pelo Estado
Katiúscia Miranda 28/01/2021
Sobrevoos e ações de fiscalização estão sendo constantes nas unidades de conservação estaduais
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), continua articulando as missões integradas de Meio Ambiente para coibir os
crimes ambientais nas Unidades de Conservação (UCs) estaduais. As ocupações irregulares nas

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
florestas têm sido investigadas e todos os registros são repassados a Procuradoria Geral do Estado
(PGE).

No dia 20 de janeiro foi realizada uma reunião para integrar as ações das várias instituições que
atuam na fiscalização e combate a crimes ambientais Foto: cedida
No dia 20 de janeiro foi realizada uma reunião para integrar as ações das várias instituições que
atuam na fiscalização e combate a crimes ambientais. Além da Semapi, participaram do encontro
a Polícia Civil, o Instituto de Meio Ambiente (Imac), Exército Brasileiro, Força Nacional e Centro
Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Foram definidas as estratégias de ação em campo para
o levantamento e identificação das ocupações irregulares e demais crimes ambientais.
“Nossos esforços no combate aos crimes ambientais são constantes. As missões continuam nas
UCs e principalmente estamos buscando informar a população sobre como agir corretamente e
não ser enganada. Comprar e vender lotes em terra pública é crime. Estamos orientando para que
as pessoas saibam que não podem possuir um terreno dentro das florestas públicas”, explicou o
secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.
Todas as missões ambientais estão sendo subsidiadas com informações técnicas georreferenciadas
por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) criado
pelo governador Gladson Cameli para integrar ações e dados ambientais.
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As ocupações irregulares nas florestas têm sido investigadas e todos os registros são repassados
a Procuradoria Geral do Estado (PGE) Foto: Cleiton Lopes
As atividades de fiscalização e repressão contra crimes ambientais nas Unidades de Conservação
estaduais no Acre estão sendo realizadas pelo governo com recursos do Programa de Saneamento
Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser /Bird), do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Estado do Acre (PDSA II/BID) e do Programa REM Fase II – Reino Unido (BEIS)
e Cooperação Financeira Alemã (KfW). No Chandless, a missão conta ainda com apoio do
Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
com execução do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).
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Ações de combate a crimes ambientais são intensificada
A Tribuna 29 de janeiro de 2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), continua articulando as missões integradas de Meio Ambiente para coibir os
crimes ambientais nas Unidades de Conservação (UCs) estaduais. As ocupações irregulares nas
florestas têm sido investigadas e todos os registros são repassados a Procuradoria Geral do Estado
(PGE).
No dia 20 de janeiro foi realizada uma reunião para integrar as ações das várias instituições que
atuam na fiscalização e combate a crimes ambientais. Além da Semapi, participaram do encontro
a Polícia Civil, o Instituto de Meio Ambiente (Imac), Exército Brasileiro, Força Nacional e Centro
Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Foram definidas as estratégias de ação em campo para
o levantamento e identificação das ocupações irregulares e demais crimes ambientais.
Nossos esforços no combate aos crimes ambientais são constantes. As missões continuam nas
UCs e principalmente estamos buscando informar a população sobre como agir corretamente e
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não ser enganada. Comprar e vender lotes em terra pública é crime. Estamos orientando para que
as pessoas saibam que não podem possuir um terreno dentro das florestas públicas”, explicou o
secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.
Todas as missões ambientais estão sendo subsidiadas com informações técnicas georreferenciadas
por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) criado
pelo governador Gladson Cameli para integrar ações e dados ambientais.
As atividades de fiscalização e repressão contra crimes ambientais nas Unidades de Conservação
estaduais no Acre estão sendo realizadas pelo governo com recursos do Programa de Saneamento
Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser /Bird), do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Estado do Acre (PDSA II/BID) e do Programa REM Fase II – Reino Unido (BEIS)
e Cooperação Financeira Alemã (KfW). No Chandless, a missão conta ainda com apoio do
Programa Áreas Protegidas da Amazônia, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(ARPA/Funbio).
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Governo lança edital de curso de extensão voltado para cadeias produtivas
30 de janeiro
Será na segunda feira, 1° de fevereiro, o lançamento do edital para seleção de bolsistas para o
Curso de Extensão Tecnológica em Cadeias Produtivas Sustentáveis. O lançamento se dará em
evento online às 10h da manhã, que pode ser acessado por meio do
link https://meet.google.com/zam-ppxi-yac ou por meio de QR Code indicado no convite do
evento.

Lançamento do edital para seleção de bolsistas para o Curso de Extensão Tecnológica em Cadeias
Produtivas Sustentáveis ocorre nesta segunda Imagem: Ilustração
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O curso é uma parceria entre governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Acre
(Funtac) e Fundação de Amparo à Pesquisa no Acre (Fapac), e Universidade Federal do Acre
(Ufac). As secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), de Meio Ambiente (Semapi)
e de Produção e Agronegócio (Sepa) são parceiras na execução. O projeto tem como objetivo
fortalecer as comunidades que são atendidas pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Acre (PDSA) – Fase II – BID no Acre.
A seleção terá duas etapas: análise curricular e avaliação de projeto de pesquisa. Serão
selecionados 30 candidatos, distribuídos conforme as demandas das comunidades, e irão receber
bolsa de R$3 mil (auxílio financeiro de $2.500,00 + $500 de auxílio-transporte). O curso terá uma
carga de 348 horas, com início em 3 de maio e término em 31 de agosto de 2021.
“A Ufac é nossa parceira, certificadora e formadora do processo. A extensão é um dos pilares das
universidades, junto com pesquisa e ensino, e o projeto vai trabalhar esses três pilares. Então a
ideia é contribuir com o fortalecimento entre teoria e prática, ensino e pesquisa”, explica Débora
Verçosa, engenheira agrônoma e coordenadora do Programa de Desenvolvimento Produtivo
Sustentável da Funtac.
As atividades do curso de extensão serão financiadas com recursos PDSA – Fase II – BID e visam
proporcionar aos participantes uma troca de experiências, com associação entre conhecimento
científico e popular, contribuindo para a formação profissional conciliada com benefícios sociais.
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Encontro internacional de áreas naturais protegidas defende o fortalecimento da
governança entre Brasil, Peru e Bolívia
Katiúscia Miranda 05/02/2021
Durante quatro dias, entre os dias 2 e 5 de fevereiro, especialistas e gestores de mais de seis países
se encontram numa plataforma virtual para discutir a gestão em áreas naturais protegidas. A
organização da 5ª edição do Encontro de Gestores de Áreas Naturais Protegidas do Acre
proporcionou um caráter internacional ao evento ao realizar também o 1º Encontro Internacional
de Gestores de Áreas Protegidas.
A iniciativa conjunta foi liderada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), em parceria com o Projeto “Integração de Áreas
Protegidas do Bioma Amazónico (IAPA), e contou com o apoio do Projeto Paisagens Sustentáveis
da Amazônia (Amazon Sustainable Landscapes – ASL). As imagens dos quatro dias podem ser
acessadas no canal da SEMAPI AC no Youtube (confira os links no final do texto).
Representantes da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) , do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
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e do Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas (Sernap) do Peru e Bolívia também
participaram do evento.

Durante quatro dias especialistas e gestores de mais de seis países se encontram numa plataforma
virtual para discutir a gestão em áreas naturais protegidas. Foto Marcos Vicentti/Secom
O fortalecimento das relações entre gestores de áreas naturais protegidas da Amazônia na
denominada região MAP, que envolve iniciativas conjuntas do Brasil, Peru e Bolívia, foi evidente
durante os quatro dias de debate.
Para a diretora executiva da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), Vera Reis Brown, que coordenou a organização do evento, foi um diferencial reunir
especialistas atualizados e focados nas últimas informações técnicas e científicas dos três países.
“Falamos sobre a necessidade de mudança de foco em termos de gestão de áreas naturais
protegidas. O que ficou evidente, durante as discussões, é que é necessário manter os serviços
ecossistêmicos e conservar os ecossistemas em harmonia com o desenvolvimento social,
econômico e cultural”.

“É necessário conservar os ecossistemas em harmonia com o desenvolvimento social, econômico
e cultural”, disse Vera Reis Brown. Foto: Marcos Vicentti
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Um dos participantes foi o pesquisador Cláudio Maretti, pós-doutorando em Geografia pela
Universidade de São Paulo (USP), com pesquisa em Conservação Colaborativa. Ele tem cerca de
40 anos de experiência e participou do processo de aproximação entre os nove países amazônicos,
que iniciou há 15 anos. Segundo Maretti “é fundamental ter a possibilidade de promover o
intercâmbio de ideias e também de informações concretas que permitam a colaboração para as
atividades de gestão de áreas protegidas na fronteira entre Peru, Bolívia e Brasil”.
Para Maretti, as áreas protegidas devem ter eficácia de conservação, mas a gestão deve estar
voltada também “à equidade, à redução das desigualdades, ao benefício dos povos e comunidades
tradicionais, das sociedades locais, com possibilidades de desenvolvimento do turismo e de
pesquisa”.
O coordenador regional do projeto Integração de Áreas Protegidas da Amazônia (IAPA), Jose
Antonio Gómez foi um dos organizadores do encontro e avaliou como extremamente positiva a
iniciativa. “Nós tivemos a oportunidade de fortalecer as relações já existentes e na próxima edição
pretendemos ampliar o alcance do público, incluindo também as comunidades tradicionais no
processo de discussão”.
Gestores de vários países, entre eles México, Argentina, Portugal, Alemanha, Bolívia, Brasil,
Peru, estiveram presentes nas discussões. “Falamos sobre gestão de áreas protegidas, sobre o
marco da biodiversidade pós 2020 e principalmente sobre a necessidade de integração das
informações nessa região transfronteiriça. Os debates extrapolam as fronteiras brasileiras e trazem
para a Semapi e para o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Acre uma
responsabilidade grande, de continuar cumprindo essa agenda ambiental”, disse a gestora da Área
de Proteção Ambiental Lago do Amapá, Mirna Caniso.
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Governo realiza capacitação em geotecnologias para fiscalização ambiental
Katiúscia Miranda 11/02/2021
Com a colaboração de Eliane Sá
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), está realizando uma capacitação em procedimentos administrativos e uso de
geotecnologias para fiscalização ambiental, voltada a servidores do Instituto de Meio Ambiente
(Imac). Técnicos do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma) estão repassando os dados técnicos para aperfeiçoar a metodologia das missões em
campo.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
O curso está sendo ministrado por meio de videoconferência, cumprindo o protocolo de segurança
adotado pela Semapi devido à pandemia de Covid 19. Estão sendo explorados temas relevantes,
desde legislação aplicada, sistemas de monitoramento e procedimentos técnicos de uso das
geotecnologias aplicadas ao monitoramento e fiscalização.

Técnica do Imac verifica dados do inventário no Complexo de Florestas do Rio Gregório. Foto
Marcos Vicentti/Secom
Para o técnico de Geoprocessamento do Cigma, Antonio Marcos Costa da Silva, a capacitação é
de grande importância para os servidores. “Essa iniciativa subsidia ainda mais os procedimentos
que o órgão e o setor de Fiscalização realizam. Eles vão interpretar os mapas e conseguir
identificar com mais precisão as áreas que são afetadas por desmatamento ou queimadas, por
exemplo”.
De acordo com o diretor-presidente do Imac, André Hassem, que participou da abertura do
encontro, o conhecimento das ações é uma condição essencial para o aperfeiçoamento dos
técnicos. “É de extrema importância obter recursos e ferramentas para dar mais agilidade nos
processos de fiscalização, para inibir e combater os crimes ambientais”.
Serviço:
Curso: Capacitação em procedimentos administrativos e uso de geotecnologias para fiscalização
ambiental
Data: 10 e 15 de fevereiro
Local: Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental.
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Governo realiza capacitação em geotecnologias para fiscalização ambiental
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A Tribuna 12 de fevereiro de 2021
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), está realizando uma capacitação em procedimentos administrativos e uso de
geotecnologias para fiscalização ambiental, voltada a servidores do Instituto de Meio Ambiente
(Imac). Técnicos do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma) estão repassando os dados técnicos para aperfeiçoar a metodologia das missões em
campo.
O curso está sendo ministrado por meio de videoconferência, cumprindo o protocolo de segurança
adotado pela Semapi devido à pandemia de Covid 19. Estão sendo explorados temas relevantes,
desde legislação aplicada, sistemas de monitoramento e procedimentos técnicos de uso das
geotecnologias aplicadas ao monitoramento e fiscalização.
Para o técnico de Geoprocessamento do Cigma, Antonio Marcos Costa da Silva, a capacitação é
de grande importância para os servidores. “Essa iniciativa subsidia ainda mais os procedimentos
que o órgão e o setor de Fiscalização realizam. Eles vão interpretar os mapas e conseguir
identificar com mais precisão as áreas que são afetadas por desmatamento ou queimadas, por
exemplo”.
De acordo com o diretor-presidente do Imac, André Hassem, que participou da abertura do
encontro, o conhecimento das ações é uma condição essencial para o aperfeiçoamento dos
técnicos. “É de extrema importância obter recursos e ferramentas para dar mais agilidade nos
processos de fiscalização, para inibir e combater os crimes ambientais”.
Serviço:
Curso: Capacitação em procedimentos administrativos e uso de geotecnologias para fiscalização
ambiental
Data: 10 e 15 de fevereiro
Local: Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental.
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Estado entrega seis toneladas de alimentos para indígenas do Alto Rio Purus
Katiúscia Miranda 16/02/2021
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O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), está entregando as últimas unidades das 3.450 cestas básicas destinadas a
comunidades indígenas em todo o Acre. Somente nesta terça-feira, 16, mais de seis toneladas
foram entregues aos indígenas do Alto Rio Purus. A medida emergencial chega em momento
apropriado, pois, além da situação de pandemia, a região está com vários pontos alagados.
Foram investidos aproximadamente R$ 700 mil em 3.450 cestas básicas, totalizando 75 toneladas
de alimentos. O trabalho de entrega se iniciou no mês de outubro de 2020.

Governador Gladson Cameli acompanhou a equipe em uma das entregas de cestas básicas no
Jordão. Foto Marcos Vicentti/Secom
O recurso não reembolsável é proveniente do Programa REM (REDD Early Movers – em
português: REDD+ para pioneiros), uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Semapi,
com a República Federal da Alemanha e o Reino Unido, por meio do KfW (Banco de
Desenvolvimento da Alemanha). A verba é recebida como pagamento por resultados da Redução
de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal
(REDD+).
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destacou que a ajuda chega num
momento crítico, dada a situação de inundação em vários municípios. “A estratégia adotada é
uma medida emergencial motivada pela pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV2 ou novo coronavírus, que também afetou as comunidades indígenas do Acre. E sabemos que
com a situação de alagação as necessidades aumentam”.
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O secretário Israel Milani destacou que a ajuda chega num momento crítico, dada a situação de
inundação em vários municípios. Foto Marcos Vicentti/Secom
A liderança indígena, presidente da Organização dos Povos Indígenas Huni Kuin do Alto Rio
Purus, Raimundo Sampaio Pinheiro Kaxinawá, agradeceu a ajuda do governo. “Estamos
procurando cumprir todos os protocolos sanitários para conter o avanço da Covid. Nessa segunda
onda da pandemia, estamos bem protegidos e pretendemos permanecer assim. Essa ajuda chega
em boa hora”.
O secretário da pasta indígena do município de Santa Rosa do Purus, Edileuso Salomão Kaxinawá
também agradeceu pelo apoio.

Raimundo Sampaio Pinheiro Kaxinawá agradeceu a ajuda do governo. Foto cedida
A logística de entrega das cestas básicas vem sendo articulada pela Semapi, em parceria com a
Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) e conta com monitoramento e apoio da Fundação
Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).
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Governo monitora nível dos rios diariamente na Sala de Situação do Cigma
Katiúscia Miranda 20/02/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), realiza o monitoramento constante do nível dos rios e das previsões de
chuvas para auxiliar na tomada de decisão dos órgãos de Defesa Civil, tanto municipais quanto
estadual. Os relatórios são elaborados pela Sala de Situação do Centro Integrado de
Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

Clique na imagem e seja direcionado ao boletim completo que pode ser acessado no site da
Semapi.
Todos os anos, nesse período de cheia dos mananciais, a equipe realiza esse trabalho diário de
acompanhamento constante do nível dos rios, bem como acessam outras plataformas disponíveis
para detalhar ainda mais os produtos lançados. Uma das estratégias adotadas é realizar o
monitoramento da chuva acumulada, por meio de satélites, das bacias hidrográficas do estado do
Acre, da Bacia do Rio Madeira e da região MAP, que compreende Madre de Dios, no Peru, o
Acre no Brasil e Pando na Bolívia.
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Foto reprodução Semapi AC
Aqui no site da Agência de Notícias você pode acompanhar os relatórios hidrometeorológicos
diariamente. As informações desses relatórios compreendem desde a previsão trimestral de
chuvas (janeiro, fevereiro e março de 2021), a previsão semanal, o monitoramento das bacias dos
rios Acre, Purus, Tarauacá e Envira (Jurupari) e Juruá.
Periodicamente também são lançados os informativos do produto Hidroestimador, que é resultado
de um método que estima a chuva por meio da observação de radares e da temperatura de brilho
do topo das nuvens extraídas do canal infravermelho do satélite GOES-16, tendo como resultado
taxas de chuva acumulada especializada no território acreano em 24 horas.
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Confira no mapa a distribuição das plataformas de monitoramento
Além do monitoramento do nível dos rios, você pode acompanhar as previsões do tempo
realizadas por instituições parceiras, como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), o Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), do Ministério da Defesa e o Instituto Nacional de
Meteorologia INMET.
O documento produzido pelos técnicos da Sala de Situação consolida as informações de todas as
previsões feitas para o Acre. “Lançamos produtos de leitura acessível, que podem ser, inclusive,
acessados pela população em geral”, explicou a diretora executiva da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), Vera Reis Brown, que coordena o Cigma.
Sobre o Cigma
Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Cigma oferece
informações qualificadas para direcionar as estratégias de políticas do governo. O centro é
coordenado pela Semapi conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto
de Terras (Iteracre), o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do
Acre (Funtac).
Além da Sala de Situação, o Cigma integra as estruturas da Unidade Central de Geoprocessamento
do Estado do Acre (Ucegeo), do Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
Programa de Regularização Ambiental (PRA), e da Divisão de Geoprocessamento (Digeo) do
Imac, sob a coordenação da Semapi.
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Técnicos da Sala de Situação do Cigma. Foto Cleiton Lopes
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Com cheia dos rios, pandemia, dengue e crise migratória, Governo do Acre decreta
emergência
Gabinete de crise foi instalado para monitorar e gerenciar situação de emergência na capital, Rio
Branco, e nas outras cidades do Estado.
Por Murilo Lima 21/02/2021
O governador do Acre, Gladson Camelí, decretou situação de emergência no Estado na última
terça-feira (16), devido as cheias dos principais rios que atingem os municípios
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acreanos - incluindo a capital, Rio Branco -, devido a falta de leitos de UTI para pacientes graves
da covid-19, o surto de dengue e a crise migratória na fronteira entre o Acre e o Peru.
Além disso, o governo instalou um gabinete de crise para gerenciar a situação, composto por
representantes de, pelo menos, nove órgãos governamentais que devem se reunir a cada sete dias
para avaliar a situação.
Para debater o assunto, Murilo Lima recebe no Audiência Pública - Rio Branco, desta sextafeira (19), a diretora executiva da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Semapi), Vera Reis
Brown, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Carlos
Batista da Costa.
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Governo e Prefeitura de Capixaba firmam parceria em ações ambientais e do agronegócio
Katiúscia Miranda 03/03/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema pi), tem firmado parcerias
com as prefeituras para apoiar ações ambientais e também do agronegócio. Um acordo de
cooperação técnica (ACT) será assinado entre a Semapi e a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente de Capixaba para oficializar a colaboração. Ainda neste primeiro semestre, será
implementada uma agroindústria no município.

Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani em Capixaba, reunido com o secretário municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Sandro Marcelo de Melo. Foto: Assessoria Sema pi.
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Equipamentos e maquinários para implementar cinco agroindústrias no Acre já foram entregues
pelo governo, por meio da Semapi, num total de quase R$ 900 mil em investimentos. A próxima
entrega será realizada no Assentamento Nova Promissão, no município de Capixaba.
O Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, em Capixaba na manhã desta quarta-feira, 3,
reunido com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sandro Marcelo de Melo,
reforçou o compromisso com os produtores rurais. “É uma determinação do governador Gladson
Cameli descentralizar a pasta ambiental e apoiar as ações do agronegócio familiar”, explicou.

Um acordo de cooperação técnica (ACT) será assinado entre a Sema pi e a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente de Capixaba. Foto: Assessoria Sema pi.
Para Sandro Marcelo, o auxílio é fundamental. “É a nossa maior necessidade no município: apoiar
o pequeno produtor. Estamos trabalhando e, com o apoio do Estado, vamos ter a possibilidade de
conseguir assistência técnica, maquinário e o que mais for necessário. Já conversei com o
secretário de Produção e Agronegócio do Estado, Edivan Maciel, e estamos também contando
com o apoio da Semapi, com Israel Milani”, relatou o secretário municipal.
Israel destacou ainda que este ano foi alocada na Sema pi uma emenda da deputada federal Vanda
Milani, no valor de R$ 7,3 milhões, para o desenvolvimento da agricultura familiar e do Programa
de Regularização Ambiental (PRA). “Além da emenda, teremos também a implementação do
PRA, com 70 hectares destinados a Capixaba. Uma maneira viável de o produtor obter sua
regularização ambiental e ainda poder ganhar dinheiro com isso”, afirmou.
Veículo
Agência de
Notícias do
Governo do
Acre

Data
05.03.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/governo-alinha-acoes-ambientais-e-doagronegocio-familiar-na-regiao-do-alto-acre/

Governo alinha ações ambientais e do agronegócio familiar na região do Alto Acre
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Katiúscia Miranda 05/03/2021
Técnicos das prefeituras de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri serão capacitados
no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma)
Descentralizar e promover o acesso aos serviços ambientais sem burocracia. É com esse propósito
que a gestão ambiental do governador Gladson Cameli vem atuando em todas as regionais do
Acre. E para aproximar o produtor rural das ações do Meio Ambiente, o governo, por meio da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), vem realizando
articulações importantes para apresentar os projetos e envolver os gestores municipais no
processo.

Secretário se reuniu com representantes da prefeitura de Brasileia. Foto: Katiúscia
Miranda/Semapi
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, visitou todas as prefeituras do Alto Acre
durante esta semana, conversando com representantes das pastas do Meio Ambiente e
Agricultura. Entre os projetos, que inclusive contam com obras estruturantes para a região do Alto
Acre, estão a implementação do Centro Integrado de Meio Ambiente, ações da carreta ambiental,
além de investimentos para o desenvolvimento da agricultura familiar.
Com uma emenda no valor de R$ 7,3 milhões, alocada este ano de 2021 na Sema pi pela deputada
federal Vanda Milani, o governo vai trabalhar para o desenvolvimento da agricultura familiar e
Programa de Regularização Ambiental (PRA).
Com a implementação dos centros integrados, no caso do Alto Acre, um no município de Brasileia
e outro na OCA de Xapuri, a população terá acesso mais facilitado a serviços, a exemplo de
licenciamento e outorgas, bem como informações sobre regularização fundiária. Serviços de
várias instituições do governo estão disponíveis nesses centros que já estão sendo implementados
também em Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco.
“Estamos fortalecendo as relações com os municípios para melhorar ainda mais o atendimento à
população. Temos o desafio de construir uma nova visão, a de que o Meio Ambiente não pauta o
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agronegócio, mas dá todo o suporte necessário para que ele se desenvolva. O governador trabalha
arduamente para isso, para que o Acre tenha desenvolvimento com sustentabilidade”, disse Israel
Milani.

Secretário de Meio Ambiente de Epitaciolândia solicitou a parceria da Sema pi para desenvolver
um projeto de arborização urbana. Foto: Katiúscia Miranda/Sema pi
O secretário municipal de Meio Ambiente de Brasileia, Zico Rocha, agradeceu pela parceria do
Estado. “Estamos com muitos projetos importantes que envolvem aspectos fundamentais para a
melhoria da qualidade de vida da população, a exemplo da destinação dos resíduos sólidos. Essa
descentralização é necessária para o crescimento de todos”.
Já o secretário municipal de Meio Ambiente de Epitaciolândia solicitou a parceria da Sema pi para
desenvolver um projeto de arborização urbana. “A presença do governo nos municípios só nos
fortalece”.
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Equipe do governo vai a Brasília articular parcerias para implementar concessão florestal
no Acre
Katiúscia Miranda 12/03/2021
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi) está prestes a lançar o edital para concessão florestal. O secretário de Estado
de Meio Ambiente, Israel Milani está em Brasília realizando as articulações necessárias e em
reunião nesta quinta-feira, 11, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza
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Cristina, garantiu total apoio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) nos processos que a gestão
ambiental tem tratado como prioridade.

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, garantiu total apoio do
Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Foto: cedida.
O edital das concessões florestais do Acre já está pronto, de acordo com chefe da Divisão de
Desenvolvimento Florestal da Sema pi, Quelyson Lima. “O Estado superou a fase do pré-edital,
com a confecção do edital já apto para o lançamento. Buscamos junto ao SFB o apoio técnico,
principalmente na fase de análise das propostas, porque como eles têm expertise de dez anos e é
a primeira vez que a gente trabalha com esse modelo, é importante essa parceria”.
A contratação de uma empresa concessionária para explorar as áreas de florestas disponíveis,
aproximadamente 240 mil hectares dentro do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório,
vai representar um avanço pioneiro na gestão ambiental.
Aliar a conservação das florestas com o desenvolvimento econômico e humano das comunidades
beneficiadas é o que o Acre mais precisa. De acordo com o secretário Israel Milani, a Concessão
Florestal vai gerar para o Acre mais de R$ 10 milhões de receita anual e o Estado todo será
beneficiado com emprego e renda, em especial a região do município de Tarauacá, onde estão
localizadas as florestas que terão áreas ofertadas para concessão.
“A comunidade do Ceferg e toda a região do Juruá serão contempladas com várias melhorias no
que diz respeito a saúde, educação, infraestrutura. É um benefício enorme que estamos buscando.
A equipe da Semapi está de parabéns pelo avanço nos processos e o próximo passo agora é a
aprovação da lei estadual que vai embasar juridicamente a atividade.
A deputada federal Vanda Milani também esteve presente na reunião e garantiu apoio nas
articulações institucionais necessárias para que o lançamento do edital ocorra o mais breve
possível.
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A deputada federal Vanda Milani também esteve presente na reunião e garantiu apoio nas
articulações institucionais. Foto: cedida.
Sobre a Concessão Florestal
A concessão florestal é uma permissão dada pelo governo, por meio de licitação, para uma
empresa, associação comunitária ou cooperativa utilizar os produtos e serviços florestais de uma
área pública por um determinado tempo, valor e por meio de práticas de manejo florestal
sustentável.
A Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) estimula a exploração econômica da
floresta, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais para a toda a sociedade, em especial
para os municípios e estados onde estão localizadas as concessões. Entre os benefícios estão a
geração de trabalho e renda, geração de recursos públicos, a efetiva barreira ao desmatamento e a
grilagem de terras, bem como a maior agregação de valor aos produtos e serviços florestais.

Cobertura Florestal no Acre. Foto: Pedro Devani
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Governo e Prefeitura de Assis Brasil fecham parceria para ampliar regularização ambiental
Katiúscia Miranda 15/03/2021
Dos 426 imóveis cadastrados na base do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar)
na cidade, 134 estão aguardando cumprimento de apresentação de documentos e apenas um já
está apto à regularização ambiental
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), vem realizando parcerias com as prefeituras para descentralizar a gestão ambiental. O
Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), criado na gestão
do governador Gladson Cameli, está capacitando técnicos dos municípios para que eles possam
auxiliar a comunidade, especialmente os produtores rurais, a acessar informações para a
regularização ambiental.
O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, e a equipe do Cigma receberam o prefeito de Assis
Brasil, Jerry Correia, na manhã desta segunda-feira, 15, para apresentar o trabalho realizado. Os
técnicos da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico e do Escritório de Gestão do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambienta (PRA)
apresentaram os dados referentes ao município.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, e a equipe do Cigma receberam o prefeito
de Assis Brasil, Jerry Correia para apresentar o trabalho realizado. Foto: assessoria Sema pi.
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Chamou a atenção do prefeito o baixo percentual de conclusão da etapa do Cadastro Ambiental
Rural (CAR). Em Assis Brasil, dos 426 imóveis cadastrados na base do Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural (Sicar), 134 estão aguardando cumprimento de apresentação de
documentos e apenas um já está apto à regularização ambiental.
Israel Milani reforçou o apoio, disponibilizando a equipe para capacitar os técnicos: “O acesso à
informação é o princípio para realizarmos uma gestão descentralizada. Nosso trabalho, a pedido
do governador Gladson Cameli, é fazer com que todos os acreanos tenham acesso à informação
para melhorar a sua vida”.
“Eu estou impressionado com a capacidade que o Estado tem aqui neste centro. Nós vamos sim
enviar técnicos para aprender a usar esses dados e melhorar as condições de vida da nossa
população”, disse o prefeito Jerry.

“Estou impressionado com a capacidade que o Estado tem aqui nesse centro”, disse o prefeito
Jerry Correia. Foto assessoria Sema pi
Sobre o Cigma
Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Cigma oferece
informações qualificadas para direcionar as estratégias de políticas do governo. O centro é
coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigens (Semapi) e
conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), do Instituto de Terras (Iteracre), do
Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).
Fazem parte do Cigma a Sala de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico, a Unidade
Central de Geoprocessamento (Ucegeo) e o Escritório Técnico de Gestão do Cadastro Ambiental
Rural e do Programa de Regularização Ambiental (CAR/PRA), além da Divisão de
Geoprocessamento do Imac.
Serviço:
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O Cigma fica localizado no prédio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), na
Rua das Acácias, 219 – Distrito Industrial – Rio Branco/AC – CEP: 69. 920-175.

Prefeito de Assis Brasil visita Cigma. Foto Assessoria Sema pi
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Acre é o primeiro estado brasileiro a aderir ao programa SERVIR-Amazonia
Da Redação 16/03/2021
Serviços geoespaciais ajudarão a detectar a possibilidade de incêndios e desmatamento na
região
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O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semapi), fechou
importante parceria para apoiar as ações de monitoramento do Centro Integrado de
Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).
Nesta quarta-feira, 17, será assinado o memorando de entendimento entre Sema pi, Aliança
Internacional para a Biodiversidade (Alliance of Bioversity International) e o Centro
Internacional para Agricultura Tropical (International Center for Tropical Agriculture – Ciat),
com a participação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid)
e da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (Nasa).

Parceria vai apoiar as ações de monitoramento do Centro Integrado de Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental (Cigma). Foto Cleiton Lopes/Secom
Esse é o primeiro convênio firmado no Brasil no âmbito do programa SERVIR-Amazonia. A
parceria irá fornecer soluções por meio da utilização de dados ópticos e sensores remotos, para
tornar mais eficiente o monitoramento de ecossistemas, cobertura e uso do solo, bem como de
fenômenos hidroclimáticos.
Durante os próximos dois anos, as instituições se comprometem a unir esforços para prevenir e
reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos no Acre, especificamente por meio do
desenvolvimento conjunto de serviços geoespaciais, cujos dados estão abertos e disponíveis para
todos.
Programa SERVIR-Amazonia
O SERVIR-Amazonia faz parte do SERVIR Global, uma iniciativa de desenvolvimento conjunto
entre Nasa e Usaid. Desde 2005, o SERVIR tem trabalhado em associação com vários países ao
redor do mundo para promover o uso de informações fornecidas por satélites de observação da
Terra e de tecnologias geoespaciais.
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Liderado pela Aliança Internacional para a Biodiversidade e pelo Ciat, o SERVIR-Amazônia é o
mais recente dos cinco centros regionais onde o SERVIR opera. É um programa de cinco anos
(2018-2023) que reúne o conhecimento local e o melhor da ciência em tecnologia geoespacial e
observação de planetas.
O projeto trabalha em conjunto com uma rede de parceiros locais e internacionais que atuam em
prol da Amazônia, a exemplo do Grupo de Informática Espacial (SIG), Conservação da Amazônia
(Acca), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e Fundación
EcoCiencia. O consórcio busca entender melhor as necessidades da região, desenvolver
ferramentas, produtos e serviços que permitam aos países que compõem a bacia amazônica
melhorar a tomada de decisões e incorporar nelas, de forma mais adequada, a voz das mulheres e
dos povos nativos.
Sobre as instituições
A Aliança Internacional para a Biodiversidade e o Ciat, criados a partir de 1º de janeiro de 2020,
fornecem soluções científicas que abordam as crises globais de desnutrição, mudanças climáticas,
perda de biodiversidade e degradação ambiental.
A Alliance se concentra no eixo da agricultura, nutrição e meio ambiente. Trabalha com parceiros
locais, nacionais e multinacionais na África, Ásia, América Latina e Caribe, e com os setores
público, privado e da sociedade civil. Com colaborações inovadoras, a Alliance gera evidências
e integra inovações para transformar sistemas alimentares e paisagens para sustentar o planeta,
impulsionar a prosperidade e nutrir as pessoas em meio a uma crise climática.
A Alliance faz parte do Cgiar, o maior consórcio mundial em pesquisa e inovação agrícola para
um futuro sem fome, dedicado a reduzir a pobreza, contribuir para a segurança alimentar e
nutricional e melhorar os recursos naturais.
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Governo lança pesquisa social sobre comportamento durante a pandemia
Katiúscia Miranda 18/03/2021 - 16h23min
O governo do Acre, por meio do gabinete de crise instalado pelo governador Gladson Cameli em
decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, surto de dengue e alagações, está realizando
várias atividades para sensibilizar a população. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas (Semapi) lançou nesta quinta-feira, 18, uma pesquisa sobre o comportamento
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das pessoas em relação ao uso de máscaras, álcool em gel, aglomeração, vacinação e isolamento
social.
A pesquisa pode ser acessada por meio do link de formulário
Google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ea1GQQIMFeYY9KE4MbN6MXW3SBipEGw0OClQLnozhUUBw/formResponse

do

A pesquisa é sobre o comportamento das pessoas em relação ao uso de máscaras, álcool em gel,
aglomeração, vacinação e isolamento social. Foto: Odair Leal/Secom
O objetivo do gabinete de crise é monitorar, mobilizar e coordenar as atividades do serviço
público, visando a adoção de medidas de enfrentamento necessárias para o controle da pandemia,
assim como a minimização dos agravos causados pelos surtos de dengue e pelas enchentes
registradas em pelo menos oito municípios acreanos: Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira,
Santa Rosa do Purus, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Rodrigues Alves e Jordão.
O gabinete, instituído pelo decreto nº 8.028, é composto pelas Secretaria de Estado de Saúde
(Sesacre), Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de
Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres (SEASDHM),
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), Corpo de Bombeiros
Militar do Acre (CBMAC), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec),
Gabinete do Governador e Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Toda a equipe será gerenciada
pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SEC).
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Meio Ambiente e Produção acompanham lançamento do programa de mecanização
agrícola em Plácido de Castro
Katiúscia Miranda 22/03/2021
Em um dia de campo no município de Plácido de Castro, nesta segunda-feira, 22, atendendo ao
convite do prefeito Camilo Silva, os secretários das pastas de Meio Ambiente e Produção, Israel
Milani e Edivan Azevedo acompanharam o lançamento do programa de mecanização agrícola.
Foram apresentadas as metas para o agronegócio do município, entre elas a plantação de mais de
1 mil hectares.

Os secretários das pastas de Meio Ambiente e Produção, Israel Milani e Edivan Azevedo
acompanharam o lançamento do programa de mecanização agrícola. Foto: Cedida
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, falou sobre a descentralização da pasta
ambiental, que a pedido do governador Gladson Cameli, já é uma realidade na gestão. “Com o
apoio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, o Cigma, a
prefeitura e principalmente os produtores rurais terão o suporte necessário para definição das áreas
agriculturáveis e informações precisas”.
O secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, também colocou a Sepa à disposição
para o projeto. “Estamos trabalhando no Plano Agro 2030 com o objetivo de direcionar os
investimentos do Estado para o setor produtivo e dar subsídios para aplicação de capital agrário
no nosso Estado. O governo estará fazendo difusão de tecnologia e assistência técnica de acordo
com as cadeias produtivas prioritárias”.
Para o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, a presença das instituições no dia de campo é
um importante apoio ao setor produtivo. “O nosso produtor receberá apoio com informação,
transferência de tecnologia, melhoria nos ramais, para que assim nós possamos garantir uma
maior produção e o abastecimento do mercado de consumo”, acrescentou.
Uma emenda da deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 7,5 milhões, também foi
destinada para apoiar os produtores rurais da região de Plácido de Castro e Acrelândia.
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Também participaram da solenidade o pesquisador chefe da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Eufran Amaral, supervisor do Banco da Amazônia (Basa), Pablo Tyago
Bregense de Souza, o prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende, vereadores e
representantes de 28 associações.
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Acre participa de evento internacional sobre as perspectivas de gênero na gestão de florestas
Luana Lima 25/03/2021
*Colaboração de Katiúscia Miranda
Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCFTF) já realizou a discussão no
México, Peru, Indonésia e, agora, no Brasil
Elaborar uma política de gênero abrangente em toda a Força-Tarefa para promover os papéis das
mulheres na rede e incluir mais explicitamente o gênero na agenda florestal e climática. Essa foi
a motivação para reunir representantes de todos os estados da Amazônia Legal esta semana, no
workshop “Perspectivas de gênero na gestão de florestas”.
Para os organizadores do workshop, que encerrou nesta quinta-feira, 25, a integração da
perspectiva de gênero e de diversidade pode ampliar significativamente a ação climática nas
florestas. “Estamos começando essa conversa dentro dos estados, do Brasil e também dentro da
Força-Tarefa dos Governadores”, declarou a Diretora do GCF-TF Global, Colleen Lyons.
Durante o evento, a primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, realizou apresentação virtual com
o tema: “A mulher no Desenho e Implementação de Políticas Sociais Estratégicas e Ações em
Situação de Emergência”.
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Durante o evento, a primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, realizou apresentação virtual com
o tema: “A mulher no Desenho e Implementação de Políticas Sociais Estratégicas e Ações em
Situação de Emergência”. Foto Neto Lucena/Secom
Do Acre, também participaram representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social dos
Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi) e do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação
de Serviços Ambientais (IMC).
Em sua apresentação, a primeira-dama Ana Paula Cameli ressaltou ações do seu gabinete,
concretizadas de forma integrada com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo visando a
promoção dos direitos das mulheres.
“Sinto-me honrada em participar desse momento e mostrar nossa realidade nesse período de
pandemia e as ações de governo que estamos promovendo. Esse é um momento propício para
refletirmos, trocar experiências e construir conjuntamente propostas que reforcem a participação
das mulheres nas políticas da Amazônia”, destacou Ana Paula Cameli.
Ela reforçou o trabalho desenvolvido pelo governo do Acre com as empresárias rurais de baixas
emissões, o combate à violência doméstica e familiar e a redução da insegurança alimentar para
as mulheres chefes de família, agravadas com as enchentes e o surto de dengue.
“Promover a igualdade de gênero é contribuir para um futuro melhor para o meio ambiente e para
a vida humana”, enfatizou a primeira-dama.
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Francisca Arara, falou sobre “A mulher indígena no desenho e a implementação de políticas
públicas”. Foto Neto Lucena/Secom
A presidente do Comitê Regional para parcerias com os povos indígenas e comunidades
tradicionais do GCF, Francisca Arara, falou sobre “A mulher indígena no desenho e a
implementação de políticas públicas”, evidenciando em sua apresentação o papel da mulher
indígena na conservação e na preservação das florestas, na segurança alimentar e nas políticas de
mudanças de clima.
“Precisamos produzir de forma organizada. É fundamental que haja a criação dentro do GCF, de
um espaço para as mulheres e assim, sermos contempladas no orçamento do GCF para floresta e
clima. É essencial que a mulher seja reconhecida”, explicitou Francisca Arara, que também é
técnica do IMC.
De acordo com a diretora de Políticas para as Mulheres da SEASDHM, Isnailda Gondim, com o
isolamento social decorrente da Pandemia foi necessário redirecionar as ações de Enfrentamento
à Violência contra a Mulher e a promoção da Autonomia Econômica e Social.
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O workshop também contou com a participação da diretora de Políticas para as Mulheres da
SEASDHM, Isnailda Gondim. Foto Neto Lucena/Secom
“Estabelecer diálogos com órgãos locais, trocar experiências e boas práticas utilizadas em outros
Estados e países são fundamentais para a realização de ações integradas que contemplem a
diversidade feminina, as peculiaridades regionais para auxiliar de forma mais efetiva as
produtoras rurais de baixas emissões na adaptação e mitigação às mudanças climáticas”, disse.
A diretora executiva da Sema pi, Vera Reis Brown, moderou um grupo de trabalho dentro do
workshop e percebeu que os desafios relacionados a gênero são significativos. “Falar de gênero
não é apenas abordar a questão da mulher. Nós temos que levar em consideração que além da
mulher, uma série de outras minorias enfrentam problemas semelhantes. Independentemente da
cor, da raça, do credo, somos todos seres humanos”.
Sobre o evento
A série de eventos internacionais está sendo organizada pela Força-Tarefa (GCFTF) com apoio
Centro de Pesquisa Florestal Internacional (Cifor), do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e Florestas, Árvores e Agrossilvicultura (FTA). Os workshops online
têm proporcionado aprendizagem e compartilhamento de conhecimento sobre gênero e REDD +
para estados membros no México, Peru, Indonésia e Brasil.
A ideia de realizar os workshops de integração de gênero surgiu nas negociações sobre o clima
da Conferência das Partes (COP 25) da ONU 2019, em Madrid, onde o Cifor e parceiros
patrocinaram um evento paralelo sobre financiamento climático com enfoque de gênero.
O evento paralelo foi complementado por um almoço da Força-Tarefa GCF, onde quase 40
mulheres dos estados e províncias membros da Força-Tarefa GCF, organizações parceiras e
instituições de pesquisa se reuniram para traçar estratégias para aumentar a ação efetiva de gênero.
Os participantes enfatizaram a necessidade de elaborar uma política de gênero abrangente em toda
a Força-Tarefa GCF para promover os papéis das mulheres na rede e incluir mais explicitamente
o gênero na agenda florestal e climática.
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Comunidade do Parque Estadual Chandless receberá programa Saúde Itinerante pela
primeira vez
Katiúscia Miranda 05/04/2021
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Ação ambiental e humanitária está programada para o final do mês de maio de 2021 com
atendimento médico em várias especialidades, além de exames e acesso a medicações.
A comunidade do Parque Estadual Chandless vai receber pela primeira vez a visita do programa
Saúde Itinerante. A articulação da missão está sendo feita pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), que fez uma avaliação das necessidades da
população que reside na unidade de conservação e nesta segunda-feira, 5, a primeira-dama Ana
Paula Cameli participou de reunião para tratar detalhes da ação ambiental e humanitária.

Primeira-dama Ana Paula Cameli participou de reunião para tratar detalhes da ação ambiental e
humanitária Foto Neto Lucena/Secom
No Chandless residem 16 famílias, aproximadamente 60 pessoas que terão acesso a atendimento
médico de várias especialidades, além de exames e acesso a medicações.
O Programa Saúde Itinerante é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e na
missão do Chandless vai contar com a articulação da Sema pi, além do apoio do Centro Integrado
de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos
Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e
Ministério da Saúde.
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“É uma ação necessária e que daremos todo o apoio para que seja realizada”, disse a primeiradama Ana Paula Cameli Foto Neto Lucena/Secom
“É uma ação necessária e que daremos todo o apoio para que seja realizada. Sabemos que o acesso
não é tão simples, mas a nossa equipe estará avaliando outras maneiras de realizar mais ações
desse gênero no parque”, disse Ana Paula Cameli.

Secretário Israel Milani entrega planejamento da ação no Parque Estadual Chandless Foto Neto
Lucena/Secom
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani que conhece o programa porque já
trabalhou nele enquanto médico, falou sobre a importância da ação. “A comunidade do Chandless
será a primeira a receber o programa Saúde Itinerante. Vamos adotar a ação em todas as unidades
de conservação. Na nossa gestão, o cuidado com as pessoas é primordial”, comentou Israel
Milani.
Serviços ofertados pelo Saúde Itinerante Especializado:


Consultas médicas nas áreas de Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Infectologia.
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Exames Laboratoriais incluindo testagem p COVID-19, teste rápido p HIV, Sífilis e
Hepatite B e C.
Exames de imagem: Ultrassonografia e Preventivo do Câncer do Colo Uterino.
Atendimentos de Enfermagem e Serviço Social.
Dispensa de medicamentos.
A Divisão de Odontologia também estará presente com 2 odontólogos preparados para
os procedimentos de urgência e emergência. Serão distribuídos kits de higiene bucal
(escova e pasta dental) com as devidas orientações.

Sobre o Chandless
O Parque Estadual Chandless é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, localizado no
centro-sudoeste do estado do Acre e mantêm sob proteção uma área de 695.304 hectares,
representando 4,23% do território do estado do Acre, de floresta em grande parte primária, situado
na fronteira Brasil-Peru. Foi criado em 02 de setembro de 2004 com o objetivo de “assegurar a
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
cológico”
(Art.
2º
do
Decreto
N.
10.670).
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Gladson Cameli entrega equipamentos agroindustriais para 144 famílias produtoras de
Capixaba
Samuel Bryan 10/04/2021
O trabalho de 144 famílias da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Nova
Promissão, em Capixaba, foi fortalecido no final da tarde desta sexta-feira, 9, quando o
governador Gladson Cameli realizou a entrega de equipamentos de uma agroindústria para
beneficiamento dos produtos agroflorestais da região.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Governo realizou investimento de R$ 144 mil nos equipamentos entregues Foto: Marcos
Vicentti/Secom
É a sexta entrega do tipo para fortalecimento de famílias que vivem da agricultura familiar durante
a gestão de Gladson Cameli. O investimento de R$ 144 mil do governo do Estado, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente (Sema pi), veio da parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), por intermédio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado
do Acre (PDSA II).
Entre os equipamentos recebidos estão uma câmara fria, freezer horizontal, despolpadora,
motobomba de água, cultivador motorizado e tantos outros, garantindo para os produtores a
diversificação da produção e segurança alimentar, além de fortalecer uma área que tem se tornado
o maior polo produtor de maracujá do estado. O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) ainda
doou 10 metros cúbicos de madeira serrada e 420 estacas aos produtores.
Acompanhado de diversas outras autoridades, o governador Gladson Cameli, destacou que com
a união de forças é possível fazer a diferença na vida da população, num esforço pelo
desenvolvimento do povo. Ele reforçou o projeto de mais de R$ 90 milhões para a recuperação
de ramais em todo o estado, a aquisição de mais de 100 máquinas pesadas para o trabalho no
campo, a inauguração da Ponte do Rio Madeira, provavelmente para o fim do mês, e que o
desenvolvimento do agronegócio é uma das principais bandeiras de seu governo, garantindo
avanços no setor mesmo diante dos impactos da pandemia.
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Produtores agradeceram governador pela parceria e superação de dificuldades Foto: Marcos
Vicentti/Secom
“Essa é uma prova da união do nosso trabalho, superando as dificuldades mesmo nesse período
da Covid-19, fazendo a máquina rodar e atendendo as famílias que precisam de incentivos,
aqueles que querem trabalhar, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Temos aqui o
apoio da nossa bancada federal, quero sempre essa parceria com os prefeitos e volto a agradecer
o presidente da República que tanto tem ajudado o Acre”, conta o governador.
Produtor no assentamento e presidente da Associação, Francisco Assis já trabalha na região com
maracujá, berinjela e pepino. Seu sonho é transformar Capixaba na maior produtora de maracujá
do Acre, destacando que no último verão tiraram mais de 30 toneladas da fruta por semana do
Assentamento e que essa ajuda vinda do governo é um reforço que anima a seguir em frente.
“Pela primeira vez eu posso enaltecer a presença do governador em nossa comunidade, porque a
gratidão do nosso povo é imensa. A nossa realidade é que a gente vive na mão de atravessadores
e, agora, com esses equipamentos, essa agroindústria, vamos poder direcionar nós mesmos para
o mercado o nosso produto”, conta o agricultor.
Fortalecimento das ações
O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, aproveitou para destacar que a Secretaria é hoje
uma verdadeira parceira do setor produtivo, usando recursos para fortalecer pequenos produtores
sem agredir o meio ambiente.
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União de poderes tem resultado em projetos amplos para benefício da população Foto: Marcos
Vicentti/Secom
“Desde o início da nossa gestão, procuramos Associações que tivessem condições de gerir seus
próprios negócios. Esta é a nossa sexta entrega, já tivemos mais de R$ 1 milhão em investimentos
com nossos parceiros internacionais que vão gerar emprego, renda, produzindo e conservando”,
ressalta.
A visita ao Assentamento contou ainda com a presença do deputado federal Alan Rick, que
anunciou R$ 3,5 milhões em emendas para Capixaba, e da deputada federal Wanda Milani, que
revelou R$ 8 milhões em emendas para todo o estado na compra de tratores e implementos
agrícolas.
“O Acre vive um momento renascentista da economia nesta gestão. Estamos numa pandemia,
mas o governo se esforça para que nada fique parado. Pelo contrário, temos investimentos e
projetos pela produção avançando em todo o estado”, destacou a deputada.
O evento de entrega dos equipamentos contou ainda com a presença do prefeito de Capixaba,
Manoel Maia, o superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
no Acre, Fernando Bortoloso, o deputado estadual Antônio Pedro, e o secretário de Estado de
Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira.
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Foto: Marcos Vicentti/Secom
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Governo define estratégias para lançamento do Programa de Recuperação de Ramais
Katiúscia Miranda 13/04/2021
Secretários de Estado e diretores de autarquias estiveram reunidos nesta terça-feira, 13, para
lançar estratégias de ação conjunta para o lançamento do Programa de Recuperação de Ramais.
O encontro foi realizado no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma) e tratou também sobre o fortalecimento das ações institucionais.

Secretários de Estado e diretores de autarquias estiveram reunidos nesta terça-feira, 13, para
lançar estratégias de ação conjunta para o lançamento do Programa de Recuperação de Ramais
Foto: Cedida
Estiveram presentes os secretários de Estado de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira;
Infraestrutura, Ítalo Medeiros; Meio Ambiente, Israel Milani; Turismo, Eliane Sinhasique;
Comunicação, Silvânia Pinheiro; e Saúde, Alysson Bestene. Os diretores-presidentes do Instituto
de Meio Ambiente, André Hassem; e do Departamento de Estradas de Rodagem, Petrônio
Antunes, além do diretor de Infraestrutura e Logística da Secretaria de Educação, Daniel Braga,
também participaram do encontro.
O secretário Israel Milani e os técnicos do Cigma apresentaram as ferramentas geoespaciais
disponíveis e o mapa contendo todos os ramais do estado para embasar as decisões
governamentais. Durante a reunião, ficou definido que até a próxima semana serão agrupados os
dados de todas as secretarias para a formulação de documento consolidado.
Sobre o Cigma:
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Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Centro Integrado de
Geoprocessamento Ambiental (Cigma) oferece informações qualificadas para direcionar as
estratégias de políticas do governo. O centro é coordenado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi) e conta com a parceria do Instituto de Meio
Ambiente (Imac), o Instituto de Terras (Iteracre), o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a
Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Centro Integrado de
Geoprocessamento Ambiental (Cigma) oferece informações qualificadas para direcionar as
estratégias de políticas do governo Foto: Cedida
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Governo avalia documento da terceira fase do Zoneamento Ecológico-Econômico
Katiúscia Miranda 14/04/2021
Documento de gestão territorial apresenta estratégias viáveis de execução do agronegócio e
mostra principalmente que o Acre não precisa desmatar para desenvolver-se economicamente
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semapi), está trabalhando no
documento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – Fase III, que deverá ser lançado ainda
no primeiro semestre deste ano. O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, apresentou os
dados nesta quarta-feira, 14, na Casa Civil.
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Secretário Israel Milani apresentou os dados do ZEE Fase III na Casa Civil. Foto cedida
A próxima etapa, de acordo com Israel Milani, será a apresentação do documento ao Conselho
Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf) e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para validação da base cartográfica revisada. “Outro compromisso assumido pela gestão
ambiental do governador Gladson Cameli é com a atualização constante do documento, passando
sempre pela validação do Cemaf”, garantiu.
Os dados do ZEE – Fase III foram apresentados pela diretora executiva da Semapi, Vera Reis
Brown, que coordenou o trabalho minucioso dos técnicos na atualização das bases cartográficas
e correção das sobreposições, usando a base do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
“A ação vem mostrar e desmitificar a questão de que produção não caminha junto com o meio
ambiente. Essas ações vêm nos credenciar junto a instituições nacionais e internacionais,
mostrando que é possível produzir sem necessariamente desmatar. Podemos trabalhar os dois
potenciais do Acre, potencializando as florestas e desenvolvendo um agronegócio com
responsabilidade ambiental”, observou o chefe da Casa Civil, Flávio Silva.
Vera Reis explicou que foi realizado um planejamento executivo aplicado à metodologia de
revisão do ZEE, com a expansão do período de consulta pública. “Além disso, houve a proposição
de verticalização, com estudos em áreas prioritárias e complementares para o agronegócio, como
o zoneamento edafoclimático e de risco climático”, complementou.
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Plano de Recuperação Verde é apresentado para embaixadores da Europa e Estados Unidos
Wesley Moraes 15/04/2021
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Durante reunião por videoconferência do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal,
realizada nesta quarta-feira, 14, os embaixadores dos Estados Unidos, Todd Chapman; da União
Europeia, Ignacio Ybañez; da Noruega, Nils Martin Gunneng; e do Reino Unido, Peter Wilson;
conheceram as propostas elaboradas pelos nove estados da região para a elaboração do Plano de
Recuperação Verde (PRV).

Durante a videoconferência, o Plano de Recuperação Verde foi apresentado para embaixadores
europeus e dos Estados Unidos. Foto: Marcos Vicentti/Secom
A iniciativa tem como principal objetivo implementar uma série de medidas para impulsionar o
desenvolvimento socioeconômico da Amazônia brasileira de maneira sustentável. Entre as
sugestões apresentadas pelo Acre está o fortalecimento da chamada bioeconomia e o combate
rigoroso ao desmatamento ilegal da floresta.
O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, representou o governador Gladson Cameli no
encontro virtual. Segundo o gestor, com 85% da cobertura vegetal intacta, o Acre segue na
vanguarda da proteção de seus ativos ambientais. Para ele, a execução do Plano de Recuperação
Verde será fundamental na continuidade de políticas públicas de preservação ambiental, bem
como os investimentos em cadeias produtivas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida
da população.
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Segundo secretário Israel Milani, Acre segue na vanguarda da proteção de suas florestal. Estado
apresentou cinco propostas ao Plano de Recuperação Verde. Foto: Marcos Vicentti/Secom
“Apresentamos cinco propostas, uma delas é o fortalecimento do Programa de Regularização
Ambiental, que vai beneficiar os nossos produtores rurais. Vemos esse plano como um passo
importante para o desenvolvimento sustentável do Acre e dos demais estados da Amazônia”,
pontuou Milani.
Na videoconferência, todos os governos dos estados amazônicos entregaram suas propostas para
a avaliação dos países financiadores. Segundo o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o
governo norte-americano tem como prioridade adotar soluções definitivas que contribuam com a
redução das mudanças climáticas globais.
“O nosso objetivo é trabalhar pelo fim do desmatamento ilegal até 2030 e emitir somente carbono
neutro até 2050. Além de cuidar das florestas, nosso compromisso também é ajudar a cuidar das
pessoas que vivem na Amazônia”, afirmou Chapman.
Na oportunidade, foi discutida ainda a realização de eventos voltados ao meio ambiente, como o
Fórum Mundial de Bioeconomia, programado para outubro, na cidade de Belém (PA), e a
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP26). A edição deste ano
ocorrerá no Reino Unido, porém, devido à pandemia de Covid-19, ainda não tem data definida.
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Governo garante mais de R$ 10 milhões para projetos indígenas em 2021
Katiúscia Miranda 19/04/2021
Neste 19 de abril, Dia do Índio, governo do Estado homenageia todos os indígenas acreanos e
apresenta ações de apoio às comunidades em todo o Acre
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O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema pi) vai investir mais de
R$ 10 milhões para apoiar ações indígenas em todo o Acre em 2021. Os recursos são do Programa
REM (REDD Early Movers), em português (REDD+ para pioneiros), e do Programa de
Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) do Banco Mundial (Bird).

O governo do Estado, por meio da Semapi, vai investir mais de R$ 10 milhões para apoiar ações
indígenas em todo o Acre em 2021 Foto: Odair Leal/Secom.
Os técnicos da Semapi, liderados pelo assessor de Políticas Indígenas do Acre, Manoel Kaxinawá,
vêm mantendo o diálogo constante com as lideranças indígenas, e mesmo nessa situação de
pandemia causada pela Covid-19, encontram-se em fase de elaboração cinco Planos de Gestão
Territorial e Ambiental (PGTI) e em atualização de outros 29, numa parceria com o Proser/Bird.
Após a atualização, os PGTIs serão publicados para garantir os registros dessas estratégias para o
futuro.

Mesmo na situação de pandemia causada pela Covid-19, governo está elaborando cinco Planos
de Gestão Territorial e Ambiental (PGTI) e atualizando outros 29. Foto Assessoria Semapi
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“A pandemia limitou, principalmente no início, o contato com indígenas, mas as ações não
pararam de acontecer. Nossa equipe encontrou novas maneiras de dar andamento aos projetos e
neste ano de 2021 temos muito a realizar pelas comunidades indígenas”, disse o secretário de
Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.
Para Manoel Kaxinawá, os planos de gestão das 34 terras indígenas do Acre é “uma ação
tradicional e cultural, que mantem as práticas estudando novos conhecimentos para ir evoluindo
sem perder a essência dos antepassados, garantido a proteção da terra e preservando o meio
ambiente”.

Os técnicos da Semapi, liderados pelo assessor de Políticas Indígenas do Acre, Manoel Kaxinawá,
vêm mantendo o diálogo constante com as lideranças indígenas. Foto Diego Gurgel/Secom
“O governo está se esforçando para que os povos indígenas permaneçam vivendo com autonomia,
sendo protagonistas do seu projeto de vida, sem interferência nos seus costumes maternos”,
completou Manoel Kaxinawá.
Programa REM
O recurso do Programa REM é não reembolsável, destinado pela República Federal da Alemanha
e o Reino Unido por meio do KfW (Banco de Desenvolvimento da Alemanha) como pagamento
por resultados da Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento
e da Degradação Florestal (REDD+).
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Governador Gladson Cameli acompanhou a equipe em uma das entregas de cestas básicas no
Jordão. Foto Marcos Vicentti/Secom
Ainda em 2020, aproximadamente R$ 700 mil foram investidos em 3.450 cestas básicas que
foram distribuídas durante três meses. O recurso do Programa REM foi destinado às famílias
indígenas como medida emergencial diante da crise causada pela Covid-19.
O REM está garantindo também o apoio aos festivais culturais, formação e capacitação e o
pagamento das bolsas dos agentes agroflorestais indígenas (Aafis). Nos próximos meses serão
implementados 21 termos de fomento com organizações indígenas, para o fortalecimento do
artesanato, pesquisa de espécies potenciais, recuperação de áreas alteradas, construção de espaços
culturais, produção sustentável e implantação de viveiros.

O REM está garantindo também o apoio aos festivais culturais, formação e capacitação e o
pagamento das bolsas dos agentes agroflorestais indígenas (Aafis) Foto: Odair Leal/Secom.
Também com recursos do Programa REM, foi disponibilizado combustível para remoção das
famílias desabrigadas pela alagação, bem como o governo está apoiando na construção de casas.
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Foto: Odair Leal/Secom.
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Videoconferências com indígenas permitem avanço das ações do governo nas aldeias
Katiúscia Miranda 23/04/2021
O “novo normal” já é uma realidade para indígenas do Acre, que estão utilizando as ferramentas
online para avançar na atualização dos Planos de Gestão Ambiental e Territorial (PGTIs). O
trabalho vem sendo realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente
(Semapi), em 34 terras indígenas acreanas.
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O “novo normal” já é uma realidade para indígenas do Acre, que estão utilizando as ferramentas
online para avançar na atualização dos PGTIs. Foto: Assessoria Sema pi
A modalidade de videoconferência foi adotada para dar continuidade ao diálogo com as lideranças
indígenas mesmo durante a pandemia causada pela Covid-19. A Semapi está em fase de
elaboração de cinco PGTIs e em atualização de outros 29, numa parceria com o Programa de
Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) do Banco Mundial (Bird).
Após a atualização, os documentos serão publicados.
De acordo com o assessor de Políticas Indígenas do Acre, Manoel Kaxinawá, “os PGTIs são
instrumentos de caráter dinâmico, que visam a valorização do patrimônio material e imaterial
indígena, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, assegurando a
melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e
futuras gerações”.
O plano da Terra Indígena Kaxinawá Colônia 27 está sendo realizado pelo consultor Victor
Pontes, com o apoio da equipe técnica da Divisão de Gestão Ambiental e Territorial
(DGAT/Semapi). “Temos também a contratação da consultora Malika Simis para as atualizações.
Em virtude da pandemia, estamos realizando [as reuniões] por videoconferência com lideranças
indígenas”, reforçou o chefe da DGAT, Francisco Dantas.
Para o cacique da Colônia 27, Assis Kaxinawá, as conversas online auxiliam o processo: “A gente
precisa se adaptar a essa nova realidade e nossos projetos não podem parar. É muito importante
para o nosso povo a atualização dos PGTIs, porque é a partir desse documento que as decisões
políticas para apoiar a nossa comunidade serão tomadas”.
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Foto: Assessoria Semapi
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Governo realiza manutenção da plataforma hidrometeorológica em Assis Brasil
Katiúscia Miranda 26/04/2021
Equipe fez o trajeto de barco até a cabeceira do Rio Acre e após 14 horas conseguiu chegar à
Aldeia dos Patos, onde fica localizado o equipamento que monitora o nível dos rios e também as
chuvas
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Uma equipe do governo executou, entre os dias 21 e 25 de abril, uma missão considerada
complexa, dada a dificuldade de acesso, para realizar a manutenção da plataforma
hidrometeorológica na Aldeia do Patos, município de Assis Brasil. O titular da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre (Semapi), Israel Milani, técnicos do
Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria de Comunicação (Secom) foram até a
comunidade onde fica localizado o equipamento.

Equipe realiza a manutenção da plataforma hidrometeorológica na Aldeia do Patos, município de
Assis Brasil. Foto: Marcos Vicentti/Secom
A manutenção da plataforma é fundamental, de acordo com Israel Milani, para manter a rede de
alerta de eventos críticos hidrológicos do Acre. Israel é o primeiro secretário de Estado a chegar
até a comunidade da Aldeia dos Patos: “Participei da missão para conhecer a realidade tanto da
comunidade quanto dos técnicos. O acesso é realmente complicado, mas a equipe se empenhou e
conseguimos concluir a missão com êxito”.
Para o coordenador da Rede de Alertas da Defesa Civil, coronel James Joyce Gomes, a missão
foi satisfatória. “O acesso é um pouco complicado, mas com a nossa experiência conseguimos
nos adaptar bem. Temos um compromisso com a população, o de manter essa importante rede de
alertas e equipamentos capazes de nos fornecer informações para a tomada de decisões de forma
rápida e eficaz”.
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Para o coordenador da Rede de Alertas da Defesa Civil, coronel James Joyce Gomes, a missão
foi satisfatória. Foto: Marcos Vicentti/Secom
O governo, por meio da Semapi, criou no ano de 2020 o Centro Integrado de Geoprocessamento
e Monitoramento Ambiental (Cigma), que diariamente realiza o monitoramento da chuva e o nível
dos principais rios acreanos, contribuindo para direcionar as ações de resposta das defesas civis
estaduais e municipais.
A equipe da Secom, formada pelo fotógrafo Marcos Vicentti e o cinegrafista Wendell Silva,
reuniu imagens que serão transformadas em documentário sobre a missão da Divisão de Recursos
Hídricos da Semapi, em parceria com o Cigma, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estadual.
Rede de alertas
Criada no ano de 2012, por meio de um termo de cooperação técnica entre a Agência Nacional
de Águas (ANA) e a Semapi, a Rede de Alertas de Eventos Críticos Hidrológicos do Acre conta
atualmente com 25 plataformas de coleta de dados (PCDs), sendo 21 plataformas pluviométricas
e fluviométricas e quatro meteorológicas, distribuídas nos principais rios do estado. O critério de
localização dos equipamentos foi feito a partir de um levantamento de vulnerabilidade realizado
por técnicos da Semapi, ANA e Defesa Civil estadual.
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O critério de localização dos equipamentos foi feito a partir de um levantamento de
vulnerabilidade realizado por técnicos da Sema pi, ANA e Defesa Civil estadual. Foto: Marcos
Vicentti/Secom
Os dados gerados pelas plataformas têm permitido, desde de 2012, a emissão de alertas de chuvas
e acompanhamento da dinâmica dos grandes rios, com a emissão diária de boletins do tempo e
relatórios hidrometeorológicos, os quais são elaborados e distribuídos pela Sala de Situação de
Monitoramento Hidrometeorológico, para as 42 instituições que fazem parte da Comissão
Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA) e interessados, podendo também ser
acessados no site da Semapi, no link: http://sema.acre.gov.br/sala-de-situacao/boletim-dotempo/.
Os relatórios hidrometeorológicos são elaborados para subsidiar gestores e técnicos das
instituições afins, tais como Corpo de Bombeiros Militar, defesas civis, Marinha do Brasil e Dnit,
entre outras, com informações diárias que possibilitam a tomada de decisão frente aos riscos nos
períodos de criticidade, possibilitando o planejamento das ações de mitigação e resposta rápida
para a redução e minimização dos danos a serem causados por um possível desastre. Além disso,
os relatórios são utilizados também nas academias, para realização de estudos e construção de
modelos matemáticos voltados para a prevenção.
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Manutenção PCD Aldeia dos Patos. Foto: Marcos Vicentti/Secom
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Governo define áreas para receber apoio do Programa de Regularização Ambiental
Katiúscia Miranda 30/04/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema pi), está implementando
o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Acre de forma pioneira. Nesta sexta-feira, 30,
foram definidas as áreas que vão receber apoio do PRA nos municípios de Acrelândia, Plácido de
Castro, Capixaba e Senador Guiomard.
Os produtores rurais vão receber incentivos para recuperar os passivos utilizando os Sistemas
Agroflorestais (SAFs) indicados para o Acre. Ao todo serão 180 hectares beneficiados. Foram
priorizadas áreas próximas a agroindústrias, para o fomento da recomposição florestal e da cadeia
da fruticultura, a exemplo do açaí, do cacau e do café.

Foram priorizadas áreas próximas a agroindústrias, para o fomento da recomposição florestal e
da cadeia da fruticultura, a exemplo do açaí, do cacau e do café. Foto cedida
“Os produtores rurais vão recuperar seus passivos ambientais, obter a regularização e ainda ter
um retorno financeiro. Estamos trabalhando para estar cada vez mais próximos dos produtores,
estruturando centros integrados em todas as regionais para atender principalmente a esse público,
que precisa de fato de informações e atendimento qualificado na área ambiental”, disse o
secretário Israel Milani.
De acordo com o técnico do Escritório do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA, André
Pellicciotti, neste mês de maio de 2021 devem ser iniciadas as ações de mobilização e
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apresentação em campo do programa. O Escritório do CAR/PRA faz parte do Centro Integrado
de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), que é coordenado pela Sema pi.
“O Acre se posiciona hoje no cenário dos entes federados de maneira bastante pioneira, propondo
inovações nas ações de regularização ambiental. Além de ter avançado bastante no CAR, está
criando uma política de fomento muito estruturada, que vai promover a recomposição florestal
com sistemas agroflorestais, o que fomenta a recomposição florestal com viés econômico, aliado
a um sistema de produção mais sustentável”, observou André.
O incentivo é do governo do Estado, por meio da Sema pi, com apoio do Programa REM Fase II.
O programa é uma iniciativa da Alemanha e Reino Unido, por meio do banco KfW, voltado para
projetos de proteção e conservação das florestas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em
português REDD+ para pioneiros.
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Operação resulta na maior apreensão de madeira ilegal registrada dos últimos anos
Lilia Camargo 06/05/2021
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em parceria com o Batalhão de Policiamento
Ambiental (BPA) da Polícia Militar, anunciou na manhã desta quinta-feira, 6, os resultados de
uma operação deflagrada em Acrelândia, que durou aproximadamente 18 dias.

Uma coletiva de imprensa foi realizada para divulgação dos resultados, na sede do imac. Foto:
Dharcules Pinheiro/Sejusp

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
O alvo foi uma quadrilha originária de Rondônia que se aproveitava da facilidade de acesso à
região e, ameaçando moradores de morte, praticava a derrubada de árvores para o furto de madeira
ilegal. Três pessoas foram presas e 300 metros cúbicos de madeira foram apreendidos, além de
motosseras, veículos e tratores. O prejuízo estimado da quadrilha foi de 600 mil reais.

Fora o dano ambiental, o setor madeireiro do estado estava sendo diretamente afetado. “A
quadrilha já vinha atuando em Acrelândia havia algum tempo, vínhamos recebendo diversas
denúncias dos moradores e, em parceria com a Batalhão Ambiental, conseguimos dar uma
resposta, evitando a prática de crime ambiental e prejuízos a quem trabalha de forma legal no
mercado madeireiro”, disse André Assem, diretor-presidente do Imac.
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André Assem destaca os prejuízos causados pela quadrilha. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp
Segundo o comandante de Policiamento Ambiental, Kleison Albuquerque, a operação só foi
possível graças à estruturação do Batalhão, que nos últimos meses recebeu do governo do Estado
diversos investimentos, com a aquisição de materiais e equipamentos, tais como novas viaturas,
quadriciclos, drones e manutenção de veículos.
“Montamos uma força-tarefa e atuamos de forma estratégica. Este ano tivemos a estruturação do
Batalhão e com isso conseguimos alcançar esse resultado. Vamos continuar trabalhando, fazendo
varreduras nesta e em outras regiões para coibir este e outros tipos de crimes”, destacou Kleison.

Kleison Albuquerque é comandante do Batalhão Ambiental (BPA) e falou sobre os investimentos
que viabilizaram a operação. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp
O comandante da Polícia Militar, Paulo Cezar Gomes, informa que, com a chegada do verão, a
tendência é de que as ações de policiamento ambiental sejam ampliadas. “Fizemos a estruturação
do Batalhão com recursos próprios, não só aqui na capital, mas enviamos também o aporte às
bases dentro dos municípios, vamos renovar as parcerias com as instituições e órgãos
fiscalizadores”, explicou.
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Paulo César Gomes destaca a intensificação das operações durante o verão. Foto: Dharcules
Pinheiro/Sejusp
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Foto: Assessoria Polícia Militar do Acre
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Governo avança nas discussões para implementar o Projeto Floresta+ no Acre
Katiúscia Miranda 12/05/2021
Produtores rurais que aderirem à regulação ambiental poderão ser elegíveis à remuneração por
prestar serviços ambientais pela conservação e recuperação da vegetação nativa.
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O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi) tem agido de forma pioneira no Brasil, com a implementação do Programa de
Regularização Ambiental (PRA) e pretende em breve ampliar a rede de apoio ao produtor rural.
Nesta terça-feira, 11, aconteceu mais uma videoconferência com o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) para a efetivação da vinda do Programa Floresta + para o Acre.

Nesta terça-feira, 11, aconteceu mais uma videoconferência com o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) para a efetivação da vinda do Programa Floresta + para o Acre. Foto Assessoria Sema pi
As iniciativas do Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural e Programa Regularização
Ambiental (CAR/PRA) da Sema pi tem apoiado produtores rurais que precisam regularizar seus
imóveis. “Desde o ano passado a Semapi tem avançado nas tratativas para convergência das ações
do Floresta +, junto às ações do PRA. O Escritório do CAR/PRA está trabalhando para integrar
as ações de análise do CAR e a adesão ao PRA para selecionar possíveis beneficiários do projeto”,
explicou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.
Com montante total de USD 96.452.228,00 e finalização prevista em dezembro de 2026, o projeto
é um veículo de financiamento internacional para uma política pública brasileira.
O componente Floresta+ do projeto piloto receberá mais de 80% do montante total dos recursos
da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF) em atividades na ponta, e busca
promover inovação nos incentivos a serviços ambientais pela conservação e recuperação da
vegetação nativa. Serão beneficiados proprietários rurais, indígenas e comunidades tradicionais
da Amazônia para produção mais sustentável, reconhecendo o papel de públicos-chave para a
conservação da floresta no país.
O incentivo financeiro será provido aos beneficiários e calculado com base na área de cobertura
de vegetal nativa que exceda os requisitos legais (Floresta+ Conservação) ou as Áreas de
Preservação Permanente – APP a ser recuperada (Floresta+ Recuperação), a ser medida em
hectares, conforme dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Com montante total de USD 96.452.228,00 e finalização prevista em dezembro de 2026, o projeto
é um veículo de financiamento internacional para uma política pública brasileira. Foto Assessoria
Semapi
Sobre o projeto
O projeto piloto Floresta+ Amazônia é composto por quatro modalidades que recompensam quem
efetivamente protege a floresta: Conservação e Recuperação de Floresta Nativa, Inovação e
Comunidades baseados em Pagamentos por Serviços Ambientais.
Com a experiência do projeto na região amazônica, será possível expandir o Floresta+ para um
programa nacional de pagamentos por serviços ambientais, adaptando-o a outros biomas por todo
o Brasil e tornando-o um instrumento financeiro efetivo para pagar quem conserva recursos
naturais.
Com informações do site do PNUD Brasil:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/projects/projeto-piloto-floresta–
amazonia1.html
Veículo
Agência de
Notícias do
Governo do
Acre

Data
13.05.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/governo-apresenta-concessao-florestal-emaudiencia-publica-da-assembleia-legislativa/

Governo apresenta concessão florestal em audiência pública da Assembleia Legislativa
Katiúscia Miranda 13/05/2021

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Discussão é relevante para que a Lei de Gestão de Florestas Públicas Estaduais seja votada na
Assembleia e possa embasar juridicamente a implementação da Concessão Florestal no Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), está com o edital da concessão florestal pronto para ser lançado. Um passo importante,
e que está sendo aguardado pela gestão ambiental, é a aprovação da Lei de Gestão de Florestas
Públicas para embasar juridicamente a atividade. Para que os deputados estaduais pudessem ter
uma visão geral sobre o assunto, uma audiência pública foi realizada pela Assembleia Legislativa
(Aleac) nesta quinta-feira, 13.

Para que os deputados estaduais pudessem ter uma visão geral sobre o assunto, uma audiência
pública foi realizada nesta quinta-feira, 13. Foto Assessoria Sema pi
A proposta da audiência pública foi feita pelo líder do governo na Assembleia Legislativa,
deputado Pedro Longo. Além dele, participaram os deputados estaduais Edvaldo Magalhães,
Antônia Sales, Sargento Cadmiel Bomfim, Daniel Zen, Manoel Moraes, Antônio Pedro, Fagner
Calegário e Nenem Almeida.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, e o chefe da Divisão de Desenvolvimento
Florestal da Semapi, Quelyson Lima, representaram o governo do Estado na audiência.
Representantes da sociedade civil e instituições como a Universidade Federal do Acre (Ufac),
WWF Brasil, Comissão Pró-Índio (CPI Acre) também participaram da audiência que pode ser
acessada por meio do link: https://youtu.be/373zjyi2gzE.
O deputado Pedro Longo parabenizou a apresentação feita pelo engenheiro florestal Quelyson
Lima. “Proporcionou a todos nós, que somos leigos nesse assunto, uma visão geral sobre a
concessão florestal. Agradeço a equipe da Sema pi pela disponibilidade e pela condução do
processo administrativo”, disse.
Israel Milani destacou que “a contratação de empresa, associação ou cooperativa concessionária
para explorar as áreas de florestas disponíveis, aproximadamente 240 mil hectares dentro do
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Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, vai representar um avanço pioneiro na gestão
ambiental. Agora está nas mãos dos deputados avançar nessa etapa da aprovação do Projeto de
Lei. O edital já passou por consulta pública, também foram realizadas audiências públicas, espero
que consigamos avançar”.
De acordo com o secretário a Concessão Florestal vai gerar para o Acre mais de R$ 10 milhões
de receita anual e o Estado todo será beneficiado com emprego e renda, em especial a região do
município de Tarauacá, onde estão localizadas as florestas que terão áreas ofertadas para
concessão. “Aliar a conservação das florestas com o desenvolvimento econômico e humano das
comunidades beneficiadas é o que o Acre mais precisa”, reforçou o secretário.

“A Concessão Florestal vai gerar para o Acre mais de R$ 10 milhões de receita anual e o Estado
todo será beneficiado com emprego e renda”, disse Israel Milani. Foto: Assessoria Sema pi
O deputado Edvaldo Magalhães argumentou que é necessário ampliar a discussão, com a
realização de outras audiências públicas, com a participação de lideranças que residem nas áreas
de floresta e outras instituições.
O deputado Sargento Cadmiel Bomfim enfatizou a necessidade de agilidade no processo aberto
na Assembleia. “A gente tem que analisar, mas temos que procurar o mais rápido possível dar o
encaminhamento correto a essa demanda, pelo desenvolvimento do estado, do polo madeireiro e
polo moveleiro. A concessão florestal com certeza vai gerar muita renda e desenvolvimento para
o nosso estado”.
Sobre a Concessão Florestal
A concessão florestal é uma permissão dada pelo governo, por meio de licitação, para uma
empresa, associação comunitária ou cooperativa utilizar os produtos e serviços florestais de uma
área pública por um determinado tempo, valor e por meio de práticas de manejo florestal
sustentável.
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A Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) estimula a exploração econômica da
floresta, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais para a toda a sociedade, em especial
para os municípios e estados onde estão localizadas as concessões. Entre os benefícios estão a
geração de trabalho e renda, geração de recursos públicos, a efetiva barreira ao desmatamento e a
grilagem de terras, bem como a maior agregação de valor aos produtos e serviços florestais.
A iniciativa da Concessão Florestal no Acre é do governo do Estado, por meio da Sema pi, em
parceria com o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II) do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Audiência Pública na Aleac sobre Concessão Florestal. Foto: Assessoria Semapi
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Acre registra 22 focos de queimadas nos primeiros meses deste ano, aponta boletim
G1 Acre 18 De Maio De 2021

Foto: Reprodução
Dados do relatório da sala de situação de monitoramento hidrometeorológico do Acre, divulgados
nesta segunda-feira (17), apontam que o estado acreano registrou, entre o dia 1º de janeiro a 10
de maio deste ano, 22 focos de queimadas em oito, dos 22 municípios do estado.
O acompanhamento é feito por meio de dados do Satélite de Referência e divulgados pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre (Sema pi).
Os municípios acreanos com ocorrência de focos de queimadas no período foram: Cruzeiro do
Sul (5), Mâncio Lima (4), Epitaciolândia (3), Feijó (3), Rodrigues Alves (3), Rio Branco (2) e
Brasileia e Tarauacá (1).
Comparando com os números do mesmo período do ano passado, houve redução com apenas um
foco a menos, quando naquele ano foram registrados 23 focos no acumulado.
Na noite desse domingo (16), o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas de vários
papelões, nas proximidades da Ponte Sebastião Dantas, na capital acreana.
“A guarnição do primeiro Batalhão foi acionada para atender esse princípio de incêndio na ponte
Sebastião Dantas, mas, na verdade era um incêndio em papelão e devido o material causou muita
fumaça, mas, a equipe conseguiu combater rapidamente e a operação durou em torno de 10
minutos”, informou a tenente Laiza Mendonça.
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Dados da Amazônia Legal
Com esses 22 focos, o Acre teve uma parcela de 0,5% dos números acumulados na Amazônia
Legal, que teve um registro de 4.729 focos de queimadas.
Entre os estados que compõem a Amazônia Legal, o Mato Grosso apresentou o maior percentual,
com 52,1%, seguido do Pará com 13,3 % e Roraima com 10,9%.
Desmatamento em abril
O Sistema de Alerta de desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
mostra que em abril o Acre teve 10 km² de área desmatada. Já no acumulado entre agosto de 2020
a abril de 2021, foram 488 km² desmatados – 91% a mais se compararmos o mesmo período ente
2019 e 2020.
Em abril de 2021, a maioria (68%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos
estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em Assentamentos (19%), Unidades
de Conservação (11%) e Terras Indígenas (2%).
Veículo
Agência de
Notícias do
Governo do
Acre

Data
18.05.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/governo-retoma-publicacao-diaria-domonitoramento-de-queimadas-e-qualidade-do-ar-no-acre/

Governo retoma publicação diária do monitoramento de queimadas e qualidade do ar no
Acre
Ângela Rodrigues 18/05/2021
O governo do Acre retomou nesta segunda-feira, 17, a publicação diária do Boletim de
Monitoramento de Queimadas de Qualidade do Ar na Amazônia Legal e no Acre. Os dados
apresentam detalhes sobre o monitoramento de seca, risco de fogo, focos de calor,
acompanhamento da poluição atmosférica e qualidade do ar.
Os relatórios são elaborados diariamente pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas (Semapi), por meio da Sala de Situação de Monitoramento
Hidrometeorológico do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma), e podem ser acessados no site da Sema pi (sema.ac.gov.br) e também da Agência de
Notícias (agencia.ac.gov.br/sema). Devido ao volume de informações a serem processadas, os
boletins diários serão publicados até o início da tarde.
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Devido ao volume de informações a serem processadas, os boletins diários serão publicados até
o início da tarde. Foto: Cleiton Lopes.
De acordo com a publicação, na Amazônia Legal foram registrados 5.188 focos de queimadas.
Desse total, 51,3% estão localizados no Mato Grosso (2.661 focos), 12,8% no Pará (666) e 11,9%
no Tocantins (616). O Acre ocupa o 8° lugar no ranking (0,5%), com 25 focos de queimadas
(01/01/2021 a 16/05/2021), segundo o Satélite de Referência (AQUA TARDE).
O relatório aponta ainda que o risco de fogo está classificado entre mínimo e baixo em boa parte
do estado do Acre, enquanto o risco médio é previsto em pontos isolados nas regionais do
Tarauacá/Envira e Purus, já o risco alto e crítico é previsto com maior abrangência nas regionais
do Alto Acre, Baixo Acre e Purus. O monitoramento de focos de queimadas nas Unidades de
Conservação registrou apenas um foco de queimadas (01/01/2021 a 16/05/2021).
A qualidade do ar apresenta-se na classificação média para concentração de material particulado
(PM 2,5 µg/m³), no estado do Acre. As leituras foram obtidas através de equipamentos de
monitoramento da qualidade do ar disponibilizados pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais
da Universidade Federal do Acre – UFAC, parte da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar
estabelecida pelo Ministério Público do Estado do Acre – MPAC.
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Foto: reprodução da capa do relatório.
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Governo e MPAC firmam cooperação para ampliar rede de combate a ilícitos ambientais
Ângela Rodrigues 18/05/2021
Representantes do governo do Acre e do Ministério Público Estadual do Acre (MPAC)
formalizaram na manhã desta quarta-feira, 18, a assinatura do Termo de Cooperação Técnica
(TCT) entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre (Semapi)
e o Ministério Público Estadual do Acre (MPAC) para o fortalecimento no combate ao
desmatamento ilegal e às queimadas.
A assinatura ocorreu na sala de reuniões da procuradora-geral de Justiça do Estado, Kátia Rejane
Araújo. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani representou o governador
Gladson Cameli no ato.
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O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani representou o governador Gladson
Cameli no ato. Foto Assessoria Semapi
A cerimônia de assinatura contou com a presença do promotor de Justiça Rodrigo Curti, da
coordenadora do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) do MPAC, promotora de Justiça Marcela
Ozório, do procurador de Justiça Sammy Barbosa e Ana Paula Freire, representando a Divisão de
Desenvolvimento Florestal da Semapi.
O Termo de Cooperação Técnica prevê a destinação de R$ 444.393,23 ao Núcleo de Apoio
Técnico do MPAC para aquisição de um veículo tipo caminhonete, drone, equipamentos de
aferição, como medidor de umidade digital, GPS e trena digital, e ainda equipamentos de
informática (lousa interativa, projetor, câmera digital, notebook, tablet, tela de projeção retrátil e
TV). Os recursos destinados pelo governo do Estado são do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Acre (PDSA II), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) para o fortalecimento das fiscalizações ambientais no Acre.

O Termo de Cooperação Técnica prevê a destinação de R$ 444.393,23 ao Núcleo de Apoio
Técnico do MPAC. Foto Assessoria Semapi
“O governo do Acre tem buscado parceiros que possam nos ajudar a enfrentar os ilícitos
ambientais e, por isso, estamos destinando R$ 444 mil para aquisição de veículo, equipamentos e
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ferramentas tecnológicas ao Ministério Público do Acre, instituição de alta credibilidade, que nos
ajuda nas fiscalizações. Essa iniciativa irá fortalecer as instituições do setor ambiental e também
é um pedido do nosso governador Gladson Cameli para descentralizarmos e fortalecemos o
sistema. Essa cooperação com o MPAC vem também para dar credibilidade as ações
desenvolvidas pelo Estado”, destacou Israel Milani.
“Estamos gratos, sabemos a importância da integração dos órgãos e o MPAC está emanado com
os poderes para atuar em benefício da sociedade. O recurso irá fortalecer o NAT para que
possamos dar resposta ao cidadão e irá facilitar o trabalho dos técnicos com o incremento de
tecnologias. Acreditamos que, com essa integração, podemos avançar e contribuir para o
desenvolvimento do Estado”, destacou a procuradora Kátia Rejane.
A promotora de justiça, que coordena o Núcleo de Apoio Técnico do MPAC, Marcela Ozório,
destacou que a parceria irá estruturar corpo técnico do NAT para desenvolver um trabalho
conjunto visando a efetividade de resultados do trabalho desenvolvido tanto pelos técnicos do
MPAC, quanto do governo do Acre, possibilitando interação prática com o uso das ferramentas
tecnológicas.
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Semapi realiza minicurso online de Arborização Urbana
Katiúscia Miranda 18/05/2021
Com a colaboração de Ângela Rodrigues
O governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), está promovendo o minicurso online de Arborização Urbana. Nesta segundafeira, 17, às 19h30, aconteceu a segunda aula da atividade que encerra dia 31 de maio. As aulas
transmitidas estão disponíveis no canal da SEMAPI AC no YouTube.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
O governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), está promovendo o minicurso online de Arborização Urbana Foto: Cedida
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, parabeniza a equipe da Divisão
Ambiental e Práticas Sustentáveis da Sema pi pela iniciativa. “Estamos valorizando o potencial
da equipe e as novas formas de comunicação com a sociedade. Os eventos online têm sido uma
das estratégias para dar andamento às atividades em tempos de pandemia causada pela Covid19”.
O minicurso voltado para servidores de prefeituras, profissionais da área ambiental, classe
acadêmica e empresarial ligadas ao tema e interessados conta com aproximadamente 130 alunos
inscritos e irá agregar conhecimento e novas técnicas quanto ao plantio de mudas em vias públicas
e bairros das cidades.

A capacitação é ministrada pela instrutora Esmilia Medeiros, do Núcleo de Arborização Urbana
da Divisão Ambiental e Práticas Sustentáveis da Sema pi (Daps) Foto: Cedida
A capacitação é ministrada pela instrutora Esmilia Medeiros, do Núcleo de Arborização Urbana
da Divisão Ambiental e Práticas Sustentáveis da Semapi (Daps). “Logo que lançamos a proposta,
em apenas um dia, mais de cem pessoas se inscreveram. E não é só porque o curso oferece
certificado. Identificamos que existe mesmo o interesse no tema”, explica a instrutora.
A iniciativa contou com o apoio da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU). “No
próximo mês de junho, o Mês do Meio Ambiente no Acre, o governo vai realizar várias atividades
incluindo o segundo módulo deste minicurso, introdução a paisagismo urbano”, lembrou Esmilia.
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As aulas teóricas contam com as seguintes temáticas: introdução a arboricultura urbana;
arborização urbana e suas temáticas: praças, parques, áreas verdes, APP’S, calçadas, florestas
urbanas, bosques funcionais; escolha de espécies, identificação de árvores e outras plantas
adequadas ao plantio nas áreas públicas: árvores de pequeno, médio e grande porte, exóticas e
nativas; técnicas de plantio, manutenção e poda; resíduos sólidos orgânicos e compostagem;
planejamento, implantação e manutenção da arborização urbana do município e políticas
públicas, leis e suas complementações.
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Seplag apresenta Plano de Desenvolvimento Sustentável em Fórum de Investimentos
Elynalia Lima 19/05/2021
O governo do Acre apostou num projeto amplo, no qual fomenta a produção e impulsiona o
processo de geração de renda para as pequenas propriedades rurais de produção familiar. Um dos
elementos-chaves neste processo inovador é o Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Acre (PDSA) que tem como finalidade promover o crescimento econômico do estado, em bases
sustentáveis, proporcionando a geração de emprego, melhor distribuição de renda e a conservação
da cobertura florestal.

Os incentivos são significativos, porque além da valorização dos moradores das florestas, o
programa ajuda a incrementar renda dentro da própria comunidade. Foto: Arquivo Seplag
O programa, que está prestes a encerrar a segunda fase, existe graças a uma parceria, via contrato
de empréstimo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São os resultados desta
parceria que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), irá
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apresentar em um estande do principal evento para atração de investimentos do Brasil e da
América Latina, o BIF 2021.
O evento destacará as oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia
brasileira, como infraestrutura, energia, agronegócios, tecnologia e inovação e será realizado nos
dias 31 de maio e 1 de junho, em formato 100% digital, devido à pandemia da Covid-19.
O governo do Estado apostou num projeto amplo, no qual incentiva a produção e impulsiona o
processo de geração de renda para as pequenas propriedades rurais de produção familiar. Como
a ocupação do estado é historicamente associada ao aproveitamento dos produtos da floresta, a
preocupação central do programa foi implementar um modelo de desenvolvimento a partir do
manejo e conservação dos recursos naturais, com estímulo ao setor produtivo e oferta de
infraestrutura.

O aporte de recursos alcançados via projetos governamentais tem sido essencial para a ampliação
da estrutura das cooperativas extrativistas, que são fundamentais no processo das políticas
voltadas à baixa emissão de carbono. Foto: arquivo Seplag
O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA Fase II)
O estado possui uma das mais ricas biodiversidades do mundo. O látex, a castanha e a madeira
são três elementos essenciais para a economia da região, manejados pela população da floresta.
Como a ocupação do Acre é historicamente associada ao aproveitamento dos produtos da floresta,
a preocupação central do programa é implementar um modelo de desenvolvimento a partir do
manejo e conservação dos recursos naturais, com estímulo ao setor produtivo e oferta de
infraestrutura.
O investimento beneficia, especialmente, moradores de Unidades de Conservação de uso
Sustentável, assentados da reforma agrária, comunidades ribeirinhas extrativistas e demais
populações tradicionais.
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Além de trabalharem com o manejo madeireiro e não madeireiro, os planos apresentados pelas
comunidades e associações desenvolvem ações como abertura de ramais para transporte e
escoamento da produção e criação de florestas.
Entre os projetos de sucesso não madeireiro, está o da Cooperativa de Produtores Familiares e
Economia Solidária da Floresta do Mogno (Coopermogno), em Tarauacá, denominado
Desenvolvendo a cadeia de valor do Cocão.
A iniciativa atende 222 famílias moradoras do Complexo de Floresta Estaduais do Rio Gregório
(CFERG) que trabalham na safra anual de coleta do cocão. É em média 5 mil sacas, rendimento
de 215 mil kg de fruto, resultando em 15 mil litros de óleo e 66,6 mil quilos de carvão.

O Acre é uma referência nacional e internacional devido a iniciativas como as do PDSA, que além
da conservação ambiental, promove a inclusão social e a geração de renda. Foto: Elynalia Lima
Atualmente vivem no complexo 500 famílias, aproximadamente 1.600 habitantes, que se
organizam socialmente por meio de seis associações de moradores e duas cooperativas.
Estes programas e projetos governamentais aliados ao trabalho de cada família em suas áreas
produtivas e nas áreas de utilização extrativista das florestas, têm possibilitado uma melhora na
vida de moradores da floresta e de seu entorno.
A presidente da Coopermogno, Maria Antônia Cavalli da Silva, afirma que o PDSA possibilitou
a retomada dos trabalhos na cooperativa que enfrentou problemas por anos.
“Hoje nossa sede tem área para secagem, viveiro para frutíferas, carvão [feito do cocão]. No
início, muitos produtores não acreditavam e hoje nos procuram para vender o cocão”, diz a
presidente.
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Edmilson Mesquita, conselheiro da Coopermogno, disse que o crescimento da cooperativa
significa melhores condições de trabalho para as comunidades locais. O objetivo é aproveitar tudo
do cocão, do qual é possível produzir óleo, carvão e ração.

Foi oferecido capacitação para a comunidade sobre Organização Social e Gestão, preparando para
que eles possam dominar a questão de contratos, vendas e comercialização. Foto: Elynalia Lima
“Além disso, estamos investindo na fruticultura, como o cultivo do açaí, para que as pessoas
possam produzir preservando a floresta. Podemos diminuir 25% o desmatamento dessa forma”,
destaca Mesquita.
Outro plano de gestão vitorioso não madeireiro é uma iniciativa da Coopercintra, cooperativa
fundada por produtores agroextrativistas em 2011, no município de Rodrigues Alves, e que tem
como objetivo fortalecer a cadeia de valor do murmuru, especialmente o beneficiamento e a
comercialização do óleo, que é empregado principalmente na indústria de cosméticos.
A Coopercintra trabalha em parceria com diversos órgãos governamentais e do terceiro setor.
Ajuda a fomentar a economia florestal de coletores extrativistas e ribeirinhos em 52 comunidades
do Alto e Baixo Juruá, distribuídas em cinco municípios (Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves,
Mâncio Lima, Jordão e Marechal Thaumaturgo e de parte do Amazonas).
Além dos coletores, também é alternativa de trabalho e renda para os 29 cooperados que oferecem
serviços para a cooperativa, e também com a distribuição dos benefícios ao final do exercício
anual entre cooperados.
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Com uma economia de base diversificada, o governo do Acre tem impulsionado a produção
sustentável na floresta por meio do Programa de Fruticultura. Foto: Agência de Notícias

A iniciativa, além de fomentar o plantio de espécies frutíferas, com alto valor de mercado,
contribui para a recuperação de áreas alterada. Foto: Agência de Notícias
De acordo com Osmarino de Souza, vice-presidente da cooperativa, o grande desafio na produção
do murmuru é o transporte fluvial que depende muito do nível dos rios.
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“O transporte por barco tem que ser feito até julho e agosto, enquanto que os rios estão cheios.
Depois [com a estiagem] praticamente secam e não dá para levar o produto que depende de barcos
grandes”.
Osmarino afirma que, graças ao PDSA II, além do investimento no plantio alternativo de
frutíferas, os cooperados vão ter à disposição um barco que vai ser construído para o transporte
médio de 900 mil sacas de murmuru.
“Isso vai diminuir muito o custo do frete que hoje pesa muito pra nós. Estamos otimistas, prova
disso é que já temos como compradores de nossos produtos duas grandes empresas”, disse o vicepresidente.
As populações indígenas também foram beneficiadas pelo governo do Acre. O plano de gestão
fortalecendo o Manejo, Coleta e Comercialização de Sementes Florestais Nativas é uma iniciativa
da Cooperativa Ashaninka Ayõpare.

Galpões para secagem do cocão foram construídos na Aldeia com recursos do PDSA II. Foto
cedida
Trata-se de uma das organizações sociais do povo Ashaninka da Terra Indígena Kampa do Rio
Amônia, localizadas na região do Alto Juruá, no município de Marechal Thaumaturgo, fronteira
Brasil-Peru.
Há algum tempo que esta cooperativa realiza trabalhos de coleta de sementes, produção de mudas
e comercialização da produção. Assim, em seu plano de gestão foi demonstrado um pouco das
características da área, da organização social, das experiências bem-sucedidas, além dos
problemas e as necessidades e propostas de trabalho para fortalecer o manejo, a coleta e
comercialização de sementes e mudas florestais nativas.
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Foi ressaltado também, o trabalho educativo em práticas agroecológicas realizado no Centro
Yorenka Ãtame com estudantes de escolas públicas e com produtores agroextrativistas.
Estas atividades, insumos, atendimento a protocolos de fitossanidade, isto é, técnicas que evitem
o uso continuo de químicos no cultivo, contribuem para a solidificação desta cadeia de valor que
empreende o povo Ashaninka do Rio Amônia, e propicia o aumento e diversificação do trabalho
e renda das famílias.
Além disso, busca-se contribuir significativamente com o entorno da terra indígena e o município
de Marechal Thaumaturgo, com estudantes e produtores, sobre técnicas de produção e
conservação dos recursos naturais por meio da coleta de sementes, produção de mudas,
enriquecimento florestal e implantação de Sistemas Agroflorestais.
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Governo e Ibama firmam parceria para combater crimes ambientais no Acre
Samuel Bryan 19/05/2021
O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), iniciou nesta
quarta-feira, 19, uma série de alinhamentos estratégicos para o combate a crimes ambientais em
ações conjuntas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama).

Órgãos vão se unir contra o desmatamento ilegal, queimadas, exploração irregular de madeira e
caça não autorizada Foto: Assessoria Imac
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O presidente do Imac, André Hassem, se reuniu com a superintendente do Ibama no Acre, Helen
Cavalcante e o chefe da Divisão Técnico-Ambiental do Ibama (Ditec), Luciano Arruda, para tratar
de parcerias institucionais no combate principalmente ao desmatamento ilegal, queimadas,
exploração irregular de madeira e caça não autorizada.
“Essa parceria tem como intuito otimizar recursos e equipe técnica, haja vista a pouca estrutura
que os órgãos ambientais possuem hoje. Assim, toda união de recursos e pessoas é bem-vinda
para que esse trabalho extremamente necessário não pare”, conta André Hassem.
No ano passado, o Ibama também realizou uma parceria com órgãos ambientais do Estado durante
a Operação Focus II. Os agentes do Estado realizaram missões contínuas em todas as florestas
públicas estaduais e as atividades foram intensificadas nos meses de agosto e setembro. A
expectativa é que para este ano o trabalho consiga ser ampliado.
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Reunião virtual do Conselho da APA Lago do Amapá debate plano de gestão
Ângela Rodrigues 20/05/2021
O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), realizou na manhã da quarta-feira, 19, a reunião virtual do Conselho Consultivo da
Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá para apresentação do resultado da primeira
etapa de revisão do plano de gestão da Unidade de Conservação (UC).
Na abertura, a diretora executiva da Sema pi, Vera Reis, agradeceu o apoio do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), por meio do Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia (PSAM) e
destacou a importância das contribuições da comunidade na elaboração do plano de gestão.
“Agradeço o empenho e participação dos conselheiros para que o plano fosse o mais
representativo possível. A APA é uma unidade importante para a cidade de Rio Branco, a Semapi
tem uma grande expectativa, assim como os moradores da comunidade, em relação a esse
instrumento de gestão por ter um significado de desenvolvimento sustentável para região e
também por ser uma área de grande importância para o desenvolvimento da cidade”, destacou
Vera Reis.
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Vídeo que está disponível no Youtube da Sema pi. Foto reprodução.
A presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais da Estrada do Amapá (Amprea),
Alieth Gadelha, destacou o engajamento da associação nas ações da APA. Ela lembrou que em
2013 houve uma ausência do acompanhamento das ações dentro do território e comemorou a
retomada a partir de 2019.
Mirna Caniso, gestora da APA, destacou a importância do plano de gestão ao detalhar as etapas
de estruturação. “O Plano de gestão foi estruturado em três partes, sendo a primeira com
informações gerais da unidade, como acesso, localização, histórico de criação e características
gerais. A segunda parte consiste no diagnóstico socioeconômico, contendo informações sobre o
perfil das famílias, condições de habitação, saúde, educação, renda entre outros e a terceira parte
constituída pelos programas, normas e visão estratégica”.
O diretor da empresa Tecman, Fábio Thaines, responsável pela condução do processo, apresentou
as análises críticas de avanços, restrições ou dificuldades de implementação e as oportunidades.
Segundo ele, os dados obtidos permitem ainda a avaliação rápida e a priorização da gestão das
unidades de conservação (UCs).
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Comunidade do Chandless será beneficiada com ação humanitária itinerante
Ângela Rodrigues 21/05/2021
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi), já deu início a uma força-tarefa para realizar o Projeto Ação Humanitária Itinerante,
nos dias 28 e 29 de maio, no Parque Estadual do Chandless, localizado entre os municípios de
Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano. A iniciativa irá beneficiar
aproximadamente 60 pessoas que residem na Unidade de Conservação (UC), com atendimentos
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médicos pelo Programa Saúde Itinerante, Assistência Social e, ainda, os moradores serão
contemplados com investimentos de mais R$ 200 mil em placas solares, garantindo acesso a
energia limpa e renovável sem prejuízo ao meio ambiente.

Visita técnica da equipe da Semapi no Chandless foi realizada nesta quarta-feira, 19. Foto:
Cedida
A Ação Humanitária Itinerante também vai acontecer em outras Unidades de Conservação. No
próximo mês de junho, dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, o projeto vai beneficiar
a comunidade da Floresta Estadual do Antimary. Todas todas as equipes que estão escaladas para
a atividade passarão por exames de Covid-19, bem como seguirão os protocolos sanitários
exigidos diante da situação de pandemia.

Projeto Ação Humanitária Itinerante será realizada nos dias 28 e 29 de maio, no Parque Estadual
do Chandless. Foto: Cedida
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“A pedido do governador Gladson Cameli estaremos nos dias 28 e 29 deste mês realizando a
primeira e grande Ação Itinerante no Chandless. Estaremos com toda estrutura de governo, em
parceira com o Gabinete da Primeira-Dama, levando ações que vão trazer melhoria àquela
população. Vamos ofertar atendimento médico, exames, entrega de medicamentos e ainda
inúmeros serviços. Outra importante iniciativa será a instalação de placas de energia solar, que
era um sonho antigo da comunidade. São ações simples que mudam a realidade de quem vive
nessas comunidades. Só tenho a agradecer a oportunidade e confiança do governador e destacar
que estamos trabalhando para que as pessoas possam viver com qualidade na floresta e não apenas
sobreviver nela”.
Israel Milani ressaltou, ainda, que devido a distância e o difícil acesso, várias equipes já se
deslocaram à comunidade para planejar os atendimentos. Nesta quarta-feira, 19, foi realizado uma
visita técnica para fiscalizar os trabalhos e garantir que corra tudo dentro do planejado.
Serviços
Serão ofertados atendimento médico nas seguintes especialidades: clínica geral, pediatria,
ginecologia, infectologia e atendimento odontológico e psicológico. Também haverá realização
de exames laboratoriais, incluindo testagem para Covid-19, teste rápido para Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST’s), Hepatite B e C, exames de ultrassonografia e Preventivo
do Câncer do Colo Uterino (PCCU), além da entrega de medicamentos.
A ação inclui, ainda, serviços em cidadania, com a busca e emissão de segunda via de registro
civil de nascimento, óbito e casamento, palestras de prevenção à violência contra a mulher e ações
ambientais voltadas para educação ambiental e práticas sustentáveis.
Parceiros

Parque Estadual do Chandless está localizado entre os municípios de Sena Madureira, Santa Rosa
do Purus e Manuel Urbano. Foto: Cedida.
A Ação Humanitária Itinerante do Chandless conta com a coordenação da Secretaria de Meio
Ambiente (Semapi) com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do Gabinete da
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Primeira-Dama, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de
Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), Secretaria
de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil, Instituto de Meio Ambiente do
Acre (IMAC), Corpo de Bombeiros, Batalhão de Proteção Ambiental (BPA/PMAC), Tribunal de
Justiça do Acre (TJAC), Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Ministério da Saúde (MT)
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Produtores recebem assistência técnica para alavancar produção em Feiras da Agricultura
Familiar
Ângela Rodrigues 22/05/2021
O Governo do Acre, por meio da Secretária Estadual de Meio Ambiente (Sema pi), deu início a
implementação do Programa de Incremento a Produtividade Comunitária (IPC) com o
diagnóstico dos produtores cadastrados que comercializam nas Feiras da Agricultura Familiar,
em Rio Branco.

Pequenos produtores recebem assistência técnica e capacitações voltadas para o fortalecimento
da produção Foto: cedida
A proposta é apoiar os pequenos produtores incentivando a produção por meio da oferta de
assistência técnica e capacitações voltadas para o fortalecimento da produção e ainda garantir aos
produtores o incremento com aquisição de equipamentos como tratores, câmaras frigoríficas,
barco, tendas, entre outros.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destaca que esta é mais uma ação de
integração da pasta do Meio Ambiente com os produtores rurais. “O governador Gladson Cameli
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determinou que a pasta ambiental seja descentralizada e aberta a atender as comunidades
tradicionais e produtores rurais, especialmente da agricultura familiar. Os IPCs vão apoiar
diretamente essas famílias, com assistência técnica especializada e apoiar as ações com os
equipamentos necessários”.

O programa beneficia cerca de 300 produtores rurais em sete comunidades do Acre Foto: cedida
A primeira visita técnica foi realizada com os produtores rurais das comunidades da Horta Nativa,
de Capixaba, e das Mulheres Campesinas, do Bujari. Eles comercializam a produção nas feiras
localizadas em frente ao prédio do Incra e também na entrada do Bairro Santa Inês, Segundo
Distrito de Rio Branco.
“As equipes já realizaram a primeira etapa de cadastramento e das visitas in loco. Lá, pudemos
verificar todas as etapas da produção e, agora, estamos acompanhando como se dá a
comercialização dessa produção. Queremos garantir que os produtos estejam dentro de um padrão
de qualidade para que possam garantir a venda dessa produção. Nosso trabalho, nesta etapa,
consiste em orientar e apontar onde podem e devem melhorar para obter melhores resultados
quanto à comercialização dos produtos ofertados nas Feiras da Agricultura Familiar”, explica a
coordenadora da Divisão de Gestão Territorial e Ambiental da Sema pi.
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A primeira visita técnica contemplou os produtores rurais das comunidades da Horta Nativa e das
Mulheres Campesinas, de Capixaba e Bujari Foto: cedida
O programa beneficia cerca de 300 produtores das seguintes comunidades: Associação dos
produtores do Polo Agroflorestal da Estrada da Borracha ( Aspaeb), em Xapuri; Cooperativa de
Produção e Comercialização de Produtos Agroextrativistas da Vila Campinas, de Plácido de
Castro (Cooperaçaí); Cooperativa de Senador Guiomard (Coopeam); Associação de Produtores e
Produtoras Rurais Três Fronteiras-Mulheres Campesinas (Bujari); Comunidade Triunfo em
Marechal Thaumaturgo, Associação de Moradores e Produtores Rurais do PDS, Porto Carlos
Fronteira em Brasileia e o Grupo Horta Nativa, em Capixaba.
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Temperatura deve ficar amena no Acre neste domingo
Da Redação 22/05/2021
A previsão do tempo para o Acre neste domingo, 23, é de temperatura amena, de acordo com o
Boletim do Tempo da Sala de Situação, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), que prevê céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e
trovoadas a qualquer hora do dia, em todo o estado.
Segundo o boletim, o tempo fica mais instável em todo o sul da Amazônia neste fim de semana,
devido a passagem de uma frente fria pelo Sul do país, que favorece a organização do fluxo de
umidade em baixos níveis da atmosfera. Para o sábado, o dia será ainda de sol, calor e tempo
abafado em todo o Acre.
A equipe da Sala de Situação faz parte do Centro Integrado de Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental (Cigma) que realiza o monitoramento por meio da previsão da Divisão
de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). De acordo com o boletim, a frente
fria se estende até a segunda-feira, 24: “a frente fria ainda atua sobre o Acre neste começo de
semana e mantém as instabilidades e as temperaturas mais amenas sobre todo o estado”.
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Acesse o link abaixo para conferir as temperaturas no seu município:
https://agencia.ac.gov.br/sema/
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Comissão debate revisão do Manual de Arborização Urbana do Acre
Ângela Rodrigues 23/05/2021
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Comissão irá propor, corrigir, revisar e avaliar o conteúdo técnico do manual Foto: Cedida
Com objetivo de propor, corrigir, revisar e avaliar o conteúdo técnico do manual que irá orientar
os órgãos públicos, gestores, colegiados e demais setores que abrangem o Sistema de Meio
Ambiente do Acre, nesta sexta-feira, 21, foi realizada a primeira reunião, de forma remota, dos
membros da comissão responsável pela revisão do Manual de Arborização do Acre.
De acordo com a técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi) e organizadora do grupo de trabalho, Esmilia Medeiros, “a proposta é que o manual seja
uma importante ferramenta de difusão, orientação e sensibilização para a importância da
vegetação urbana. De acordo com a Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA), os benefícios
das árvores, em áreas urbanas vão desde a diminuição dos impactos ambientais, melhoria da
qualidade do ar e da água até a promoção da saúde, qualidade de vida e do bem-estar coletivo”.
A comissão, criada por meio da Portaria Nº 133/2021, é coordenada por uma equipe técnica
multidisciplinar da Semapi e conta com representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura
(Seinfra), Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Dearacre), Departamento Estadual
de Água e Saneamento (Depasa), Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC), Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur),
Universidade Federal do Acre (UFAC), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Ministério Público do Estado do Acre
(MPAC), além de técnicos convidados.
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Governo apoia vacinação de moradores da Floresta Estadual do Antimary contra Covid-19
Katiúscia Miranda 25/05/2021

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Moradores da Floresta Estadual do Antimary tiveram uma manhã de cuidados com a saúde, na
Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai). O governo, por meio da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), apoiou a ação da Secretaria de Saúde de
Bujari. Uma equipe formada por um médico, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de
enfermagem prestou atendimento dentro da floresta, incluindo a aplicação da vacina contra
Covid-19.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, esteve na Ugai para acompanhar a
atividade. “O Estado apoia todas as iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida das
pessoas que moram nas Unidades de Conservação. A prefeitura de Bujari solicitou nosso apoio,
com a estrutura da Ugai e também a articulação junto aos moradores. Prontamente atendemos”.

Uma das primeiras pessoas a ser vacinada contra Covid-19 foi a agricultora Maria Lúcia da Rocha
Medeiros, de 43 anos. Foto Assessoria Sema pi
Uma das primeiras pessoas a ser vacinada contra Covid-19 foi a agricultora Maria Lúcia da Rocha
Medeiros, de 43 anos. Ele é hipertensa e recebeu a primeira dose da vacina. “Para a gente é muito
importante esse cuidado em saúde. É uma felicidade estar vacinada”.
A aposentada Creuza Ribeiro de Lima, de 78 anos, recebeu a visita da equipe em sua residência.
Ela está com dificuldade de locomoção devido a uma fratura na perna e os veículos da Sema pi
prestaram o apoio levando a equipe ao local.
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A aposentada Creuza Ribeiro de Lima, de 78 anos, recebeu a visita da equipe em sua residência.
Foto: Assessoria Semapi
Vacinas
As vacinas aplicadas pela equipe de saúde do município do Bujari são da Oxford/AstraZeneca,
produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O imunizante é administrado em duas doses,
com intervalo de 90 dias, sendo que esse tempo é para que o organismo produza os anticorpos
necessários para diminuir a gravidade da doença, caso o indivíduo seja infectado pelo coronavírus.

Equipe da prefeitura de Bujari e gestores da Floresta Estadual do Antimary. Foto: Assessoria
Semapi
Ação Humanitária Itinerante
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A Ugai do Antimary possui a estrutura ideal para os atendimentos, com várias salas e acesso à
internet, e em junho vai receber as equipes do projeto Ação Humanitária Itinerante, compostas
por técnicos de várias secretarias do Estado. A Iniciativa do projeto é do governo, por meio da
Semapi, com apoio das pastas do Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Assistência Social, gabinete
da primeira-dama, Tribunal de Justiça e Ministério da Saúde.
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Governo comemora mês do Meio Ambiente com vasta programação em junho
Annie Manuela 28/05/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), inicia na próxima segunda-feira, 31, a programação do Mês do Meio
Ambiente com diversas atividades. De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente,
Israel Milani, a programação será realizada durante todo o mês de junho contemplando vários
municípios com ações direcionadas à conservação do meio ambiente e apoio ao produtor rural.

A abertura oficial acontecerá nesta segunda, 31, 8h, no Debate online: O meio ambiente e a
economia regional e nacional -Desafios e perspectivas para o desenvolvimento de baixas emissões
na Amazônia. A transmissão será ao vivo pelo canal da SEMAPI AC no YouTube.
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“A programação do Mês do Meio Ambiente 2021 contempla tanto a parte técnica, com eventos
online com pesquisadores de renome na área ambiental, quanto a realização de ações nas
comunidades. Destacamos as assinaturas de ordens de serviços dos Centros Integrados de Meio
Ambiente nos municípios de Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul, além das ordens de serviço para
manutenção de ramais em Assis Brasil e Acrelândia. Teremos um mês bastante produtivo na pasta
do Meio Ambiente”, destacou Milani.
Confira a programação:
Data: 31/05
Abertura da Semana do Meio Ambiente na Amazônia Legal e Mês do Meio Ambiente no Acre.
Assinatura da ordem de serviço para construção do Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto
Acre – Local: Brasileia
Debate online: O meio ambiente e a economia regional e nacional – Desafios e perspectivas para
o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia
Agenda ambiental e assinatura da ordem de serviço para reforma do Centro Integrado de Meio
Ambiente do Alto Acre
Horário: das 8h às 9h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 01/06
Programação no Juruá
Abertura da Semana do Meio Ambiente do município de Cruzeiro do Sul
Horário: 9h
Local: Centro de Integração de Esporte (CIE) / Cruzeiro do Sul (CZS)
Data: 02/06
Entrega das mudas no sistema drive-thru
Horário: 8h30 às 12h
Local: avenida Mâncio Lima/CZS
Data: 04/06
Plantio de mudas no bairro Aeroporto Velho
Horário: 8h30
Local: bairro Aeroporto Velho/CZS
Data: 05/06
Aula prática do curso de arborização urbana
Horário: 8h
Local: CZS
Data: 07/06
Assinatura da ordem de serviço do Ramal São Pedro
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Soltura dos quelônios no Rio Abunã
Local: Projeto SOS quelônios / Acrelândia
Data: 7 a 10/06
I seminário de pesquisa em Unidades de Conservação do Acre
Horário: das 9h às 10h40
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 10 e 11/06
Minicurso: Consumo sustentável e responsabilidade socioambiental
Horário: das 18h30 às 20h30
Data: 09/06
Assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente de Feijó
Data: 10/06
Webinar: Padrões da Qualidade do ar no Acre
Horário: 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 17/06
Visita ao local onde será construído o Centro Integrado de Meio Ambiente de Feijó.
Horário: 10h
Local: Centro de Feijó
Data: 18/06
Assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul
Data: 21/06
Apresentação do Cigma aos estudantes da Ufac
Horário: das 9h às 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 21, 22, 28 e 29/06
Minicurso introdução a arborização urbana
Módulo II: Paisagismo Urbano
Horário: 18h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 22/06
Webinar: Novas perspectivas do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA)
Horário: 08h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Data: 22/06
Acre: suas florestas produtivas e avanços
Horário: 10h às 12h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 24/06
Webinar sobre o projeto de pesquisa “Dados à prova d’água” no estado do Acre
Horário: 10h às 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 25/06
Webinar Pré-seca Acre 2021
Horário: 9h às 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Data: 30/06
Capacitação no uso da plataforma MAP-fire
Horário: das 9h às 10h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no Youtube
Lançamento de audiovisuais:
Lançamento do vídeo sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA)
Transmissão ao vivo no canal da Semapi acre no youtube
Lançamento dos vídeos do projeto práticas ambientais
Temas: queimadas, desmatamento, lixo urbano, recursos hídricos e recuperação da
biodiversidade.
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
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Governo comemora mês do Meio Ambiente com vasta programação em junho
A Tribuna 29 de maio de 2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi), inicia na próxima segunda-feira, 31, a programação do Mês do Meio
Ambiente com diversas atividades. De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente,
Israel Milani, a programação será realizada durante todo o mês de junho contemplando vários
municípios com ações direcionadas à conservação do meio ambiente e apoio ao produtor rural.
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A abertura oficial acontecerá no município de Brasileia, com destaque na programação para a
assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre e
assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre as prefeituras de Brasileia e Assis
Brasil com a Semapi. A parceria visa capacitar os técnicos das prefeituras no Centro Integrado
de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) nas ferramentas geoespaciais.
“A programação do Mês do Meio Ambiente 2021 contempla tanto a parte técnica, com eventos
online com pesquisadores de renome na área ambiental, quanto a realização de ações nas
comunidades. Destacamos as assinaturas de ordens de serviços dos Centros Integrados de Meio
Ambiente nos municípios de Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul, além das ordens de serviço para
manutenção de ramais em Assis Brasil e Acrelândia. Teremos um mês bastante produtivo na
pasta do Meio Ambiente”, destacou Milani.
Confira a programação
Mês do Meio Ambiente
De 31 de maio a 30 de junho
 Abertura do Mês do Meio Ambiente
 Assinatura da ordem de serviço para reforma do centro integrado de meio ambiente de
Brasileia
 Assinatura do acordo de cooperação técnica para capacitações em ferramentas
geotecnológicas de técnicos e gestores de Assis Brasil e Brasileia.
Data: 31/05
Local: Brasileia
 Abertura da Semana do Meio Ambiente na Amazônia
 Debate online: O meio ambiente e a economia regional e nacional – Desafios e
perspectivas para o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia
Data: 31/05
Horário: das 8h às 9h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
Programação no Juruá
Data: 01/06
Horário: 9h
Local: Centro de Integração de Esporte (CIE) / Cruzeiro do Sul (CZS)
 Entrega das mudas no sistema drive-thru
Data: 02/06
Horário: 8h30 às 12h
Local: avenida Mâncio Lima/CZS
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Plantio de mudas no bairro Aeroporto Velho

Data: 04/06
Horário: 8h30
Local: bairro Aeroporto Velho/CZS
 Aula prática do curso de arborização urbana
Data: 05/06
Horário: 8h
Local: CZS
 Assinatura da ordem de serviço do Ramal do Pelé (acesso ao projeto SOS quelônios) e
Soltura dos quelônios no Rio Abunã
Data: 07/06
Local: Projeto SOS quelônios / Acrelândia
 I seminário de pesquisa em Unidades de Conservação do Acre
Data: 7 a 10/06
Horário: das 9h às 10h40
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Minicurso: Consumo sustentável e responsabilidade socioambiental
Data: 10 e 11/06
Horário: das 18h30 às 20h30
 Assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente de Feijó
Data: 09/06
 Assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente de Cruzeiro do
Sul
Data: 16/06
 Webinar Pré-seca Acre 2021
Data: 17/06
Horário: 9h às 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Lançamento do vídeo sobre o Programa de Regularização Ambiental (CAR)
 Transmissão ao vivo no canal da Semapi acre no youtube
 Lançamento dos vídeos do projeto práticas ambientais
Temas: queimadas, desmatamento, lixo urbano, recursos hídricos e recuperação da
biodiversidade.
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Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Apresentação do Cigma aos estudantes da Ufac
Data: 21/06
Horário: das 9h às 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Mini curso introdução a arborização urbana
 Módulo II: Paisagismo Urbano
Data: 21, 22, 28 e 29/06
Horário: 18h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Assinatura da ordem de serviço do Ramal do Icuriã
Data: 22/06
Local: Assis Brasil
 Acre: suas florestas produtivas e avanços
Data: 22/06
Horário: 10h às 12h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Webinario sobre o projeto de pesquisa “Dados à prova d’água” no estado do Acre
Data: 24/06
Horário: 10h às 11h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Ação humanitária itinerante na Floresta Estadual do Antimary
Data: 25 e 26/06
Hora: a partir das 8h
Local: Floresta Estadual do Antimary
 Audiência pública virtual sobre o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do
Acre (Seanp)
Data: 29/06
Horário: 09h às 12h
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no youtube
 Capacitação no uso da plataforma MAP-fire
Data: 30/06
Horário: das 9h às 10h30
Transmissão ao vivo no canal da SEMAPI ACRE no Youtube
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Agenda ambiental em Brasileia marcam abertura do Mês do Meio Ambiente
Por Mário Célio 31 de maio de 2021

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi) realizou a abertura oficial do Mês do Meio Ambiente no debate online: O
meio ambiente e a economia regional e nacional – Desafios e perspectivas para o desenvolvimento
de baixas emissões na Amazônia. Uma agenda presencial no município de Brasileia também
marcou a data, com várias visitas e a assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro
Integrado do Alto Acre.

Uma agenda presencial no município de Brasileia também marcou a data. Foto Assessoria Semapi
No debate online, promovido pela Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF
Task Force), o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani falou sobre os desafios
encontrados pelo Acre na consolidação de uma economia de baixas emissões e para o
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fortalecimento das cadeias produtivas. “Nós estamos implementando agroindústrias para
verticalização da produção das famílias que residem próximos às áreas de floresta, bem como
descentralizando a pasta ambiental para atendimento presencial em todas as regionais do estado”,
disse o secretário.
A agenda presencial no município de Brasileia contou com a participação da prefeita Fernanda
Hassem, coordenada pelas secretarias municipais de Cultura e Meio Ambiente. O secretário Israel
Milani representou o governador Gladson Cameli na ação da Saúde, com a vacinação dos
servidores da Educação contra Covid-19 e formação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Foram realizadas visitas ao lixão, que foi totalmente reestruturado, à comunidade terapêutica
Caminho de Luz e por último, ao Parque Ecológico Nordesta.

Visita ao lixão municipal. Foto: Assessoria Semapi

Assinatura da OS do Centro Integrado do Alto Acre. Foto Assessoria Semapi
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O governo, por meio da Sema pi, está apoiando a revitalização da trilha ecológica. A cerimônia
marcou a abertura oficial da semana do Meio Ambiente do município. A prefeita Fernanda
Hassem agradeceu pela presença do representante do Estado na programação. “Estamos muito
felizes com a agenda do Meio Ambiente, principalmente com a implementação do Centro
Integrado do Alto Acre”.
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Evento online na Amazônia Legal e agenda ambiental em Brasileia marcam abertura do
Mês do Meio Ambiente
Katiúscia Miranda 31/05/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas (Semapi) realizou a abertura oficial do Mês do Meio Ambiente no debate online: O
meio ambiente e a economia regional e nacional – Desafios e perspectivas para o desenvolvimento
de baixas emissões na Amazônia. Uma agenda presencial no município de Brasileia também
marcou a data, com várias visitas e a assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro
Integrado do Alto Acre com investimento de R$ 1,3 milhão.

Uma agenda presencial no município de Brasileia também marcou a data. Foto Assessoria Sema pi
No debate online, promovido pela Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF
Task Force), o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani falou sobre os desafios
encontrados pelo Acre na consolidação de uma economia de baixas emissões e para o
fortalecimento das cadeias produtivas. “Nós estamos implementando agroindústrias para
verticalização da produção das famílias que residem próximos às áreas de floresta, bem como
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descentralizando a pasta ambiental para atendimento presencial em todas as regionais do estado”,
disse o secretário.

Debate online na Amazônia Legal. Foto reprodução
A agenda presencial no município de Brasileia contou com a participação da prefeita Fernanda
Hassem, coordenada pelas secretarias municipais de Cultura e Meio Ambiente. O secretário Israel
Milani representou o governador Gladson Cameli na ação da Saúde, com a vacinação dos
servidores da Educação contra Covid-19 e formação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Foram realizadas visitas ao lixão, que foi totalmente reestruturado, à comunidade terapêutica
Caminho de Luz e por último, ao Parque Ecológico Nordesta.

Evento no Parque Ecológico Nordesta. Foto Assessoria Semapi
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Visita ao lixão municipal. Foto: Assessoria Semapi

Assinatura da OS do Centro Integrado do Alto Acre. Foto Assessoria Semapi
O governo, por meio da Sema pi, está apoiando a revitalização da trilha ecológica. A cerimônia
marcou a abertura oficial da semana do Meio Ambiente do município. A prefeita Fernanda
Hassem agradeceu pela presença do representante do Estado na programação. “Estamos muito
felizes com a agenda do Meio Ambiente, principalmente com a implementação do Centro
Integrado do Alto Acre”.
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Clique na imagem e confira a programação completa. Foto reprodução
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Corpo de Bombeiros e órgãos de Meio Ambiente lançam Plano Estadual de Enfrentamento
às Queimadas no Acre
Em 2020, o Acre superou em 15,3% o recorde de queimadas dos últimos dez anos, em 2010, que
teve cerca de 230 mil hectares incendiados.
Por Maria Meirelles · 1 de junho de 2021
O governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente (Sema pi),
Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), entre outros órgãos, lançou nesta terça-feira, 1, o
Plano Estadual de Combate e Prevenção às Queimadas.

O lançamento foi realizado na sede do Corpo de Bombeiros (Foto: Maria Meirelles)
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De acordo com os dados do Projeto Acre Queimadas, do Laboratório de Geoprocessamento
Aplicado ao Meio Ambiente (LabGama), ligado à Universidade Federal do Acre (Ufac), o estado
finalizou a temporada de fogo de 2020 com mais de 265 mil hectares de áreas queimadas entre
janeiro e a primeira semana de novembro, o que corresponde a 39,13% a mais que o registrado
no mesmo período de 2019 (190 mil ha).
Além disso, no ano passado, o Acre superou em 15,3% o recorde de queimadas dos últimos dez
anos, em 2010, que teve cerca de 230 mil hectares incendiados.
Diante do cenário que se agrava devido a pandemia da Covid-19 – doença que ataca o sistema
respiratório dos pacientes –, os órgãos de defesa e segurança do Estado visam prevenir e combater
incêndios ilegais e urbanos.
“Estamos envolvendo todas as nossas regionais do interior, buscando envolver outros órgãos das
esferas Federal, Estadual e Municipal, tendo em vista que esse problema [queimadas] é muito
complexo e requer o esforço de todos. A Secretaria de Estado de Saúde também entra nesse plano,
tendo em vista que o grande problema das queimadas são as fumaças que causam doenças
respiratórias”, destacou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista.
A prática de queimadas enquadra-se na Lei de Crimes Ambientais contra a Natureza, n° 9.605,
de 12/02/1998 tipificada como crime ambiental com possibilidade de reclusão de 1(um) a
4(quatro) anos, além de multa.
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Prefeitura de Brasileia abre Semana do Meio Ambiente e garante revitalização do Parque
Nordesta
O evento é um marco na Prefeitura de Brasileia, que realizou uma vasta programação com várias
visitas voltada para o meio ambiente
POR ASCOM 01/06/2021
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FOTO: ASCOM
A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada de secretários e assessores iniciou na segunda-feira
(31), junta do Secretário de Estado de Meio Ambiente Israel Milani, a abertura da Semana do
Meio Ambiente de Brasileia, em conjunto com a programação estadual da SEMAPI.
O evento é um marco na Prefeitura de Brasileia, que realizou uma vasta programação com várias
visitas voltada para o meio ambiente e assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro
Integrado do Alto Acre, que, coincidiu, com a abertura da programação do mês do ambiente
realizada pelo Governo do Acre.
“Iniciamos uma extensa agenda do meio ambiente, começando aqui pelo Alto Acre, onde estamos
lançando juntamente com a prefeita Fernanda Hassem a ordem de serviço para a construção do
Centro Integrado do Alto Acre. São passos importante para que possamos valorizar cada vez mais
as pessoas que vivem na nossa Amazônia e cuidam das nossas florestas”, falou Israel Milani,
Secretário Estadual do Meio Ambiente.
Atendendo uma reivindicação da prefeita Fernanda Hassem e a equipe da SEMAPI junto com o
secretário Israel Milani realizaram uma visita no lixão de Brasileia, fazendo um comparativo
como estava em 2017 e como está atualmente, buscando investimentos para poder transformar
em um aterro sanitário. A prefeita seguiu visita ao Centro Caminho de Luz, que tem um projeto
de reflorestamento na área com ajuda do Governo do Estado com doação de mudas.
Segundo a prefeita Fernanda Hassem a presença da equipe da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente é bastante prospera.
“Tivemos uma manhã bastante produtiva fizemos essa aliança, através da SEMAPI, com o
Governo do Estado no qual quero agradecer ao secretário Israel, o Ieve e toda nossa equipe que
se reuniu para realizar essas ações, será uma semana inteira de programação com assinatura da
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ordem de serviço, doação de muda para reflorestamento na agrovila do Km26 que é um sonho
antigo. O Parque Nordesta que estava fechado será reaberto, totalmente revitalizado, com espaços
para trilhas e quiosques de alimentação para os turistas e moradores” destacou Fernanda Hassem,
prefeita de Brasileia.
A Prefeitura de Brasileia com o apoio do Governo do Acre assinou a ordem de serviço da
revitalização da trilha ecológica do Parque Nordesta.
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Parceria entre Estado e Município realiza Semana do Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul
Eliel Mesquita 01/06/2021
Na manhã desta terça-feira, 1º, foi realizado, no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) Capitão
Mário, o evento que marcou o início das atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente, em
Cruzeiro do Sul.
Entre os dias 31 de maio e 5 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema pi), em
parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), vem realizando ações cujo
objetivo é despertar, no cidadão cruzeirense, a consciência sobre os cuidados de que o planeta
necessita para manter o equilíbrio entre os ecossistemas e, com isso, possibilitar um
desenvolvimento sustentável e a realização da manutenção da vida na Terra.

Cruzeiro do Sul inicia nesta terça, 1º, a semana alusiva ao meio ambiente. Foto: Marcos
Santos/Secom.
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Presentes ao evento estavam o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso; a chefe de
departamento da Semapi no Juruá, Maria de Jesus Praxedes; o titular da Semeia, Igor Neves; e
outros convidados.
“É uma semana em que estamos muito felizes por realizar esta iniciativa. É um mês alusivo ao
meio ambiente e aqui no Juruá a Semapi está empenhada para unir forças em busca da preservação
do planeta. É um desejo de Gladson Cameli que esse trabalho seja realizado para que os frutos
dele sejam a melhoria da qualidade de vida dos acreanos”, relatou Maria de Jesus.
No cronograma, estão previstos, ainda, a realização, na quarta-feira, 2, da entrega de mudas, em
sistema de drive-thru, na Avenida Coronel Mâncio Lima; na sexta-feira, 4, o plantio de mudas no
bairro Aeroporto Velho e o encerramento no sábado, 5, com o curso de arborização, que será
realizado na sede da Fundação Elias Mansur (FEM), localizada no térreo do Teatro dos Náuas.

Entre as atividades, está prevista a reciclagem de materiais diversos. Foto: Marcos Santos/Secom
Ao tratar das ideias a serem divulgadas ao longo da semana, Henrique Afonso destacou a
importância da sustentabilidade como a base que conduz quaisquer projetos ao desenvolvimento.
“Precisamos nos preocupar, em todas as ações, com a conservação do meio ambiente, com a
inclusão social e com a definição de projetos que não agridam a natureza. Precisamos ter um
desenvolvimento econômico com o qual possamos aquecer a economia e gerar emprego e renda,
mantendo o equilíbrio da relação que temos com a floresta. Por isso, o governo do Estado e a
prefeitura estão unidos para abrir essa reflexão profunda, sempre tendo em mente as gerações
futuras”, refletiu.
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As equipes da Semapi e Semeia se reuniram no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) para iniciar
as atividades da Semana do Meio ambiente. Foto: Marcos Santos/Secom
Uma das ideias fundamentais das equipes é a entrega de 940 mudas, que estão disponíveis em
viveiros, e que, ao chegar às mãos de produtores rurais, representantes de cooperativas,
associações e comunidade civil, possibilitarão o fortalecimento do cultivo de plantas, como o
abacaxi, açaí, andiroba e araçá-boi, além de banana, bacaba, caju, cupuaçu e outros.
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Foto: Marcos Santos/Secom

Vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso. Foto: Marcos Santos/Secom
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Chandless: a complexa missão de integrar homem e natureza com cidadania, dignidade e
sustentabilidade
Resley Saab 03/06/2021
Em momento histórico para o Acre, o governo Gladson Cameli leva, pela primeira vez, serviços
públicos a uma das comunidades mais isoladas do planeta, o Parque Estadual Chandless, na
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fronteira do Brasil com o Peru. Nesta reportagem especial, saiba mais sobre como essas ações
vêm sendo realizadas

Barcos levando a equipe do governo singram o rio Chandless já ao anoitecer, em direção à sede
do Parque Estadual Chandless, numa viagem de 12 horas desde Manoel Urbano; localidade
recebeu a primeira edição da Ação Humanitária Itinerante, do Governo do Estado do Acre Foto:
Odair Leal/Secom
É tempo de conciliação, de cidadania e de esperança numa das regiões mais isoladas do planeta.
Em meio ao berçário de aves raras, répteis gigantescos e felinos vistosos, a expectativa de dias
melhores renasce para 16 famílias, por meio do programa Ação Humanitária Itinerante, idealizado
pelo governo Gladson Cameli para levar dignidade ao povo do Parque Estadual Chandless, a 233
quilômetros por água desde Manoel Urbano, numa viagem de mais de 12 horas de barco pelo
Purus e, depois, pelo mesmo rio que empresta o seu nome à área de conservação.

Garotinho em preparação para soltar ave que acabara de ser capturada para estudos no Parque
Estadual Chandless, por jovens mestrandos em biologia; integração da população local com a
natureza é automática dentro da reserva de conservação Foto: Odair Leal/Secom
A área, que foi palco de conflitos épicos entre brasileiros e peruanos exploradores do caucho nos
idos de 1903 e 1904, há mais de um século clama por um olhar humanizado das instituições
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nacionais, algo que se concretiza agora, graças à sensibilidade do governador Cameli em criar um
programa para melhorar a vida das pessoas que moram no local – e em outros rincões do Acre.

Lancha do parque navega quase que silenciosa em apoio à equipe do governo pelo rio Chandless
com a paisagem de grandes árvores sobre os altos barrancos do lugar; Floresta Estadual do
Chandless recebeu a primeira edição do programa Ação Humanitária Itinerante, do governo do
Estado do Acre Foto: Odair Leal/Secom
No último sábado, 29 de maio, pela primeira vez em 11 anos, 16 famílias, compostas por 76
homens, mulheres e crianças do Chandless receberam um governador de Estado, assim como uma
primeira-dama, Ana Paula Cameli. A última vez que um chefe do Poder Executivo havia ido até
a região foi em novembro de 2010, quando Binho Marques inaugurou a sede do parque.

Aranha é fotografada em árvore; Parque Estadual do Chandless concentra uma das maiores
biodiversidades da Amazônia Foto: Odair Leal/Secom
Mais de uma década depois, a ação foi, desta vez, muito mais prática, objetiva e substancial: levar
a primeira edição do programa Ação Humanitária Itinerante, um conjunto de serviços que vão
desde consultas médicas e odontológicas, passando por exames laboratoriais e distribuição de
medicamentos e de vacinação contra a Covid-19, à entrega de 16 placas fotovoltaicas que irão
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permitir a redenção energética para os moradores da região, possibilitando à comunidade mais
qualidade de vida.

Odontólogos do programa Saúde Itinerante trabalham na recuperação da dentição de criança no
Parque Estadual Chandless; carinho e dedicação pela população local Foto: Odair Leal/Secom
Nas palavras do governador, a garra e a coragem dos moradores da comunidade, por viverem em
um dos lugares mais inóspitos do mundo, “os credenciam a ser muito mais valorizados pelo
Estado brasileiro”.

Indígenas moradores do entorno do parque fazem uma pausa para o almoço à margem do rio
Purus; área de conservação do Chandless é rodeada de aldeias indígenas, em sua maioria da etnia
Kulina Foto: Odair Leal/Secom
“Na minha opinião, vocês são heróis, homens e mulheres que tanto necessitam da mão do Estado,
mas que, apesar disso, sofreram muito tempo pela omissão dele. Todo o nosso esforço de chegar
até aqui é por vocês. É para reafirmar que este governo tem compromisso com as pessoas, tanto
com as das cidades quanto com as das áreas mais longínquas do nosso lindo estado”, afirmou
Gladson, para uma plateia de ribeirinhos tradicionais, todos vivendo da economia de subsistência
no Chandless.
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Governador Gladson Cameli cumprimenta morador que está sendo atendido por um dos médicos
do programa; ideia é valorizar cada um dos ribeirinhos do Chandless com vários serviços Foto:
Odair Leal/Secom
No âmbito social, a população recebeu orientações sobre cuidados com a higiene corporal,
esclareceu dúvidas em palestras sobre educação sexual e pôde entender mais sobre seus direitos
e deveres, entre eles a Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência de homens contra suas
companheiras.

Isnailda Gondim, diretora de Política para Mulheres, conversa com o público feminino sobre
direitos e deveres como forma de esclarecimento para uma boa convivência com suas
companheiras Foto: Odair Leal/Secom
A Floresta Estadual Chandless é uma das cinco localidades que estão sendo contempladas pelo
governo do Estado com ações jurídicas, sociais e de saúde. A edição conta também com o apoio
do Tribunal de Justiça do Acre e da Superintendência do Ministério da Saúde no estado.
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Governador Gladson Cameli posa para a foto com os representantes das diversas instituições que
estiveram no Ação Humanitária Itinerante do Chandless; juíza Andreia Brito representou o
Tribunal de Justiça do Estado do Acre Foto: Odair Leal/Secom
Por isso, ainda no sábado, como parte da Ação Humanitária Itinerante, as instituições presentes
selaram um acordo de cooperação técnica que avalizou mais quatro edições do programa, a serem
realizadas ainda no mês de junho nas florestas do Rio Gregório, do Mogno, do Rio Liberdade e
do Antimari.

Foto: Odair Leal/Secom
Desse modo, assim como no Chandless, os moradores dessas áreas estaduais, também destinadas
à conservação ambiental, serão contemplados pela ação governamental.
Na vastidão verde, amoxicilina é providencial a ataque de arraia
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Nascer da Lua sobre a Floresta Estadual do Chandless; missão da equipe governamental navegou
por mais de 220 quilômetros para levar atendimento médico, vacinação e outros serviços à
comunidade Foto: Odair Leal/Secom
Um bicho cravou o ferrão no pé esquerdo da menina Ivaneide Pacaya, de 10 anos, quando ela
brincava com os irmãos numa parte rasa do rio. O esporão de arraia atingiu em cheio o lado
interno do pé da garota, dilacerando músculos e nervos e injetando uma dose lancinante de toxinas
que a fizeram desmaiar de dor.

Menina Ivaneide Pacaya mostra o pé ferido por uma arraia, enquanto aguarda para receber a
medicação Foto: Odair Leal/Secom
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Dez dias depois de muito choro, febre e inflamação, e sem tomar praticamente nada que não fosse
beberagens caseiras a partir de ervas, a menina finalmente foi atendida por uma médica do
programa Saúde Itinerante.
Ela foi ao encontro dos serviços do governo levada pela mãe, Ivanilde Pinho, numa viagem de
pouco mais de uma hora, descendo o Rio Chandless até a sede do parque, onde a equipe do Ação
Humanitária Itinerante foi assentada.
“Está bem melhor agora. Cicatrizou rápido, graças a Deus”, alegrou-se a genitora, enquanto a
filha espantava uma nuvem de mosquitos sobre a ferida. A prescrição médica: um frasco de
amoxicilina líquida e uma pomada de neomicina para passar sobre o ferimento.

Ivaneide Pacaya recebe das mãos da servidora da Saúde medicamentos anti-inflamatórios e
antibióticos Foto: Odair Leal/Secom
“Sabe, seu menino, quem dera nós tivéssemos [sic] um atendimento assim aqui de vez em quando.
Nos meus 36 anos de idade, nunca tive essa oportunidade”, afirmou Ivanilde, em tom de
agradecimento, enquanto pegava a ficha para outro atendimento, com o médico ginecologista
Luiz Roberto Vargas. O resultado do exame ela pegará em 30 dias, no Hospital Geral de Manoel
Urbano.
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José Nunes Pacaya, 83 anos, o morador mais velho do Parque Estadual Chandless, em consulta
médica; ele reclama da visão turva e necessitará de uma cirurgia de retirada de catarata Foto:
Odair Leal/Secom
Já os gêmeos Naídes e Naísses Peres se queixavam de dores no estômago. Eles têm histórico de
gastrite. Descendentes de peruanos, cedo perderam os pais, e os demais familiares voltaram para
o Peru. Desde então, vivem numa localidade à margem direita do Chandless, próxima da sede do
parque, praticamente como viviam os seus ancestrais, do plantio de arroz, da mandioca e do feijão,
e da caça e da pesca.

Médica da família atende moradores do Chandless; oportunidade foi possível por meio do
programa Ação Humanitária Itinerante Foto: Odair Leal/Secom
A última endoscopia de Naídes foi há dez anos, numa viagem a Pucallpa, cidade peruana a cerca
de 510 quilômetros da área de conservação, em linha reta.

Profissional de Saúde prepara medicamento anti-inflamatório para morador acometido de uma
ferida de difícil cicatrização; Ação Humanitária Itinerante levou para a comunidade uma
variedade de 76 fármacos para vários tipos de doença Foto: Odair Leal/Secom
A dieta dos dois é à base de carne de animais silvestres salgada e exposta ao sol, farinha de
mandioca, feijão e arroz. Os dois primeiros alimentos podem estar contribuindo para potencializar
os problemas de acidez no estômago que os aflige, segundo a médica.
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1. Chandless: a complexa missão de integrar homem e natureza com cidadania, dignidade
e sustentabilidade
“Não temos geladeira e nem luz. Agora é que as coisas estão melhorando por aqui, com as placas
de energia solar que recebemos do governo”, afirmou Naídes. Para o incômodo no estômago, os
gêmeos receberam cartelas de omeprazol e frascos de Gastrol do programa Saúde Itinerante.
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Foto: Odair Leal/Secom
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“Fica o orgulho de contribuir para que as pessoas vivam melhor”, diz odontólogo
Os números do programa Saúde Itinerante no Parque Estadual Chandless foram extremamente
expressivos, se considerado o total de moradores da região: 76 pessoas, entre homens, mulheres
e crianças. Foram 307 atendimentos no total. Outras 97 doses de vacina foram aplicadas, sendo
64 da Fiocruz/Astrazeneca para Covid-19, 12 contra a influenza e outras 21 de rotina, que são as
tetravalentes, para tétano e outras. (Veja os números abaixo).

Coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles, exibe frasco da vacina
Astrazeneca, da Fiocruz; doses foram aplicadas na comunidade Foto: Odair Leal/Secom
Os procedimentos odontológicos foram 173. Por dois dias, os odontólogos Télio Wanderley
Coelho e João Batista Leite Sobrinho trabalharam na restauração de dentes e em outras ações para
melhorar a saúde bucal da população local.

Télio Coelho foi um dos odontólogos do Ação Humanitária Itinerante no Chandless; ele diz ficar
feliz com a presença da população no consultório Foto: Odair Leal/Secom
“Mais do que prestar um serviço para a população, fica o orgulho de estar contribuindo para que
essas pessoas possam viver melhor, sem o incômodo causado pela falta de cuidados com a saúde
bucal”, ressaltou Coelho, com um ar de satisfação, de quem ama o que faz.
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Criança da comunidade recebe anestesia para o tratamento dentário por um dos dois profissionais
de odontologia escalados para o Ação Humanitária Itinerante; moradores aprovaram a primeira
edição Foto: Odair Leal/Secom
De acordo com a coordenadora do Programa Saúde Itinerante, Rosemary Ruiz, foram oferecidos
à população do Chandless atendimentos em ginecologia, pediatria, clínica geral, infectologia,
medicina da família e comunitária.

Enfermeira Emanuele Nóbrega verifica pressão de paciente, antes da consulta com o médico (ao
fundo) do programa Saúde Itinerante Foto: Odair Leal/Secom
“Também ofertamos os serviços de ultrassonografia, de exame preventivo de câncer do colo do
útero, o chamado PCCU, e os serviços sociais, além das entregas de medicamentos e dos exames
laboratoriais”, explicou.
Distanciamento geográfico, infelizmente, não é barreira para fake news
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Na chegada à sede da Floresta Estadual do Chandless, governador Gladson Cameli cumprimenta
Ricardo Plácido, gestor do parque; estado vai auxiliar mais de perto a gestão do local Foto: Odair
Leal/Secom
Quando o governador Gladson Cameli subiu o barranco para se encontrar com a comunidade,
uma das mensagens – entre tantas que ele trazia em sua cabeça para compartilhar com a população
do Chandless – era a do risco das fake news, como aliadas da desinformação, e que teimam em
prejudicar a imunização das pessoas contra a Covid-19.

Professor James da Silva Xavier, 22 anos, o único educador da Escola Willian Chandless, recebe
a vacina contra a Covid-19 da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles
Foto: Odair Leal/Secom
E, mesmo diante de uma longa exposição de motivos apresentada pelo governador, houve aqueles
que não quiseram ser imunizados, porque continuam impressionados por um conceito perverso
que se formou na comunidade, desde que alguém chegou da cidade com a conversa de que a
vacina contra o coronavírus “faz o corpo humano contrair a marca da besta”, contida no livro
bíblico do Apocalipse, numa referência ao diabo e ao fim dos tempos na Terra.
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Governador Gladson Cameli fala para a comunidade sobre a importância de se vacinar contra a
Covid-19; movidos por mentiras, muitos ainda relutaram a tomar o imunizante Foto: Odair
Leal/Secom
Antonio Davi Mamaré da Silva, 42 anos, foi o primeiro a receber o imunizante, aplicado
diretamente pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles.

Antônio Davi Mamaré da Silva, 42 anos, posa para a foto com a carteirinha de vacinação da
Covid-19 com gestores e o secretário de Saúde, Alysson Bestene Foto: Odair Leal/Secom
Para a reportagem, ele disse: “Eu sei que tudo não passa de besteira. Besta é quem não toma e que
pode até morrer, mas eu penso assim: quero viver mais, de preferência com essa doença bem
longe de mim. Então, por que não tomar? ”, analisou.
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Profissional de saúde prepara mais uma dose da vacina Astrazeneca, contra a Covid-19, no
programa Ação Humanitária Itinerante do Chandless Foto: Odair Leal/Secom
Conforme Renata Quiles, mesmo havendo quem não quisesse aderir à vacinação, o trabalho do
PNI no Chandless pode ser considerado significativo. “Foi proveitosa a nossa vinda e lamentamos
por aqueles que não querem tomar a dose, mas ficamos felizes por aqueles que entendem a
importância da vacinação”, avaliou a profissional.
Os números do Saúde Itinerante no Chandless
Consultas médicas
Medicina da Família: 39
Pediatria: 16
Ginecologia/Obstetrícia: 10
Total: 65
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Foto: Odair Leal/Secom
Procedimentos
Serviço Social: 4
Receitas médicas atendidas: 61
Exames
Ultrassonografia: 5
Preventivo do Colo do Útero: 4
Exames laboratoriais: 20
Hemograma: 2
Teste Rápido Covid-19 dos tipos IGG e IGM: 15
Swab Covide-19-Antígeno: 1
Palestras: 5
Entrega de kits diversos para a população: 54
Total: 307
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Política para Mulheres acolhe homens e mulheres com o mesmo carinho

Isnailda Gondim, diretora de Política para Mulheres, distribui doces para mulheres da comunidade
que participam de palestras educativas Foto: Odair Leal/Secom
Vocês sabiam que o nosso papel aqui é olhar para cada um de vocês na sua individualidade?
Sabiam também que existem vários tipos de violência, não somente a violência física? As
perguntas foram parte de uma conversa informal entre as mulheres da comunidade do Chandless
e a advogada Isnailda Gondim, diretora de Políticas para as Mulheres, órgão vinculado à
Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Política para as Mulheres.

Equipe da Diretoria de Políticas para Mulheres em conversa informal sobre direitos e deveres no
seio familiar, com o público feminino do Chandless Foto: Odair Leal/Secom
O grau de entrosamento de Gondim e sua equipe – primeiro com o público feminino, e, num
segundo momento, com os homens da região – chegou a impressionar quem apenas participava
como observador.
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Dona Antônia Marques, 48 anos, (ao fundo) interage com a equipe da Diretoria de Política para
Mulheres, em palestra sobre direitos e deveres Foto: Odair Leal/Secom
Ambas as reuniões começaram como uma conversa despretensiosa, e em cinco minutos a
impressão que se tinha é que todos já se conheciam há muitos anos.

Isnailda Gondim, ao centro, conversa com homens do Chandless sobre a obrigação de respeitar a
esposa e denunciar também quaisquer tipos de agressão contra o sexo feminino na comunidade
Foto: Odair Leal/Secom
“E é pra ser assim”, explicou a diretora. “As pessoas precisam sentir que somos amigos delas.
Que o governador teve essa sensibilidade de vir até aqui com a sua equipe para olhar para eles e
oferecer o melhor que o Estado pode conceder, para que vivam com um mínimo de qualidade de
vida e respeito mútuo”, ressaltou.
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Moradores do Chandless em palestra sobre violência doméstica e sexualidade; interação foi maior
do que com as suas mulheres Foto: Odair Leal/Secom
Por isso, o trabalho da Diretoria de Política para as Mulheres no Chandless foi tão amplo que
abrangeu desde a formação de grupos de mulheres para, num futuro próximo, compor grupos de
costuras, colchas de retalhos e crochês, por exemplo, até técnicas de leitura psicológica e corporal,
a fim de identificar se o marido pratica algum tipo de opressão psicológica. Aliás, sobre esse tipo
de violência, é muito comum que a companheira, dependendo do seu nível de escolaridade,
entenda ser algo normal, o que não é.

Diretora distribui doces para mulheres da comunidade que participam de palestras educativas
Foto: Odair Leal/Secom
Com as mulheres, o papo foi assim: “Olha, gente, assim como existem os estudiosos da natureza,
existem também os estudiosos do Direito. E é meio assustador quando vemos que os agressores
moram dentro de casa. Mas vocês não podem ficar caladas diante de uma agressão, seja um soco
no rosto, um puxão de cabelo, seja um xingamento ou uma ameaça”, alertou a titular da Diretoria
de Política para as Mulheres.
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Goreth Pinto, chefe de Departamento de Políticas Públicas dos Direitos Humanos em conversa
franca sobre o dia a dia das mulheres do Chandless Foto: Odair Leal/Secom
Entre os homens, a atividade foi igualmente proveitosa, com destaque para a participação do
morador Jerônimo Lostranaud, de 65 anos, um dos mais antigos da área, e o que mais respondeu
às dinâmicas apresentadas pelas profissionais.

Jerônimo Lostranaud, de 65 anos, foi um dos homens que mais interagiram com as dinâmicas
oferecidas pela equipe da Diretoria de Políticas para Mulheres Foto: Odair Leal/Secom
Ao serem indagados sobre como deveriam tratar uma mulher, Lostranaud foi o primeiro a
disparar: “Como uma rosa. As nossas mulheres são como rosas que devem ser regadas com amor
a toda hora. Do contrário, elas morrem e vão deixar de ser sua mulher. Então, o seu grande amor
seca e morre”. A declaração encantou os presentes que formavam a equipe da Diretoria de
Políticas para as Mulheres.
Comunidade deve ganhar selo de certificação de produtos ecologicamente corretos
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Barcos da equipe do Ação Humanitária Itinerante navegam pela região, cuja política de gestão do
governo Gladson Cameli será a melhoria da qualidade de vida de sua população Foto: Odair
Leal/Secom
Da parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre (Semapi),
a valorização do homem da Amazônia está na principal pauta das ações da administração Cameli,
segundo o entendimento do titular da pasta, Israel Milani; algo que, pelo menos na Floresta
Estadual Chandless, há muitas décadas não se dava, ao longo de governos anteriores.

Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani também assina termo de cooperação entre entidades
governamentais, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a superintendência do Ministério da
Saúde no Acre para realização de outras quatro edições do programa Ação Humanitária Itinerante
Foto: Odair leal/Secom
“Dessa forma, o programa Ação Humanitária Itinerante é o início de um projeto que já tem um
significado muito grande para todos nós, porque, pela primeira vez, mesmo com a pandemia de
Covid-19 tendo atrapalhado um pouco, tivemos odontólogos aqui, só para citar um exemplo, e
porque ouvi também um morador me dizer da felicidade de, pela primeira vez na vida, apertar um
botão na parede e acender a luz de sua casa”, pontuou o secretário Milani. Ele se referia ao
ribeirinho Antônio Iunbato Gonçalves, de 70 anos, um dos contemplados com as placas
fotovoltaicas que vão proporcionar energia solar convertida em energia elétrica para a sua família.
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Foto: Pedro Devani/Secom
E, como prova viva de que as administrações passadas seguiam com as costas viradas para os
ribeirinhos do Chandless, estão os gêmeos Naídes e Naísses Peres, que abrem esta reportagem.
Afirmou Naídes que, depois da energia solar, “incentivos para a produção, como a aquisição de
uma batedeira ou de uma trilhadeira de arroz”, por exemplo, seriam de muita valia para os
produtores locais.

Naídes e Naísess, ambos cultivadores de feijão, mostram parte dos produtos ao governo do estado
do Acre; incentivo com maquinário está previsto para ainda este ano, com a aquisição de uma
trilhadeira por meio de emendas de bancada alocadas pela deputada federal Vanda Milani
(Solidariedade) Foto: Odair Leal/Secom
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“Nós temos a perfeita noção de que o Chandless é uma área de conservação ambiental, e que não
podemos, por força de lei, ampliar nossas áreas de plantio, mas todos deveriam entender que
poderíamos ter mais facilidade no pouco que produzimos com o auxílio dessas máquinas”,
completou ele, com o pensamento lúcido de quem só quer o melhor para a sua comunidade.

Família da comunidade tradicional do Chandless em pescaria para subsistência; governo do
estado estará mais presente na região Foto: Odair Leal/Secom
Outro ponto seria a valorização do plantio de feijão, por meio de um selo de certificação de origem
e autenticidade, como produto ecologicamente correto. Sobre isso, o selo verde de produto
orgânico é visto como muito positivo pelo técnico Celso Nascimento, da Secretaria de Indústria,
Ciência e Tecnologia do Acre.

Sarney Pacaya, morador da região. Produtor de subsistência, ele espera que a partir da visita do
governador Gladson Cameli com sua equipe, a vida melhore ainda mais na comunidade Foto:
Odair Leal/Secom
“Acredito que todo mecanismo que favorece o produtor sem degradar a floresta é bem-vindo,
porque traz vantagens para todos. E a certificação é uma delas. Aqui no Chandless, eles têm um
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feijão de excelência. Então, por que não o certificar com um selo de origem ecologicamente
correta? Com certeza, geraria um valor agregado altíssimo sobre o produto e melhoraria a vida
do produtor daqui. Trata-se de algo que podemos levar para análise do próprio governo”, sugeriu
Nascimento.

Garças perambulam às margens do Rio Chandless: turismo de observação de pássaros tem
intenção de impulsionar o local, justamente por causa da alta concentração de aves raras na região,
gerando divisas aos moradores Foto: Odair Leal/Secom
Nesse caso, além do feijão, há ainda a produção de chocolate, a partir do plantio de cacau, que
igualmente poderia ser aproveitado.

Ribeirinhos rumam de volta para suas propriedades depois de um dia proveitoso no programa
Ação Humanitária Itinerante; o sonho é de que a parceria com o governo seja duradoura Foto:
Odair leal/Secom
A boa notícia é que a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) destinará cerca de R$ 10
milhões em emendas de bancada para a compra de implementos agrícolas, como colheitadeiras,
aradores e até um trator para os pequenos agricultores e agroextrativistas do Acre.
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Deputada federal Vanda Milani garantiu emendas de bancada para beneficiar ribeirinhos do
Chandless com uma trilhadeira de grãos Foto: Odair Leal/Secom
Para o Chandless, a reivindicação da trilhadeira de grãos já está atendida pela parlamentar.
“Direcionamos alguns recursos diretos para as secretarias, incluindo a trilhadeira, de que eles
tanto precisam aqui, e que chegará mais rápido, já que não precisa passar pela Prefeitura de
Manoel Urbano, mas pela Semapi”, explicou a deputada.
Volume de investimentos na área ainda é muito baixo
Para Ricardo Plácido, coordenador do Parque Estadual Chandless, décadas de descaso com a
região fizeram a população perder as expectativas de alguma melhora em suas vidas. “Elas já
estavam bastante céticas quanto a alguma possibilidade de mudanças positivas nas suas vidas”,
diz. “Então, a vinda do governo Gladson Cameli ao parque dá uma nova injeção de ânimo”,
acredita.
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Secretário do Meio Ambiente, Israel Milani, com o gestor do Parque Estadual Chandless;
coordenação da área enfrentou dificuldade na execução de recursos do programa Arpa, com a
pandemia de Covid-19 Foto: Odair Leal/Secom
Os recursos que chegam para a Floresta Estadual do Chandless são originários do programa Áreas
Protegidas da Amazônia, o Arpa, do Ministério do Meio Ambiente.
No entanto, de 2019 até o presente momento, foram executados R$ 408,4 mil, de um total de mais
de R$ 1,5 milhão. Plácido explicou que a baixa execução para o que foi planejado para o biênio
2020/2022 se deve à mudança de gestão do parque e aos efeitos da pandemia de Covid-19.
“Esses fatores nos travaram muito em 2020 e 2021. Mas pretendemos executar o recurso ainda
neste ano, nas diversas frentes de atividades planejadas para o parque”, afirmou. Os recursos
financiados pelo Fundo de Transição do programa Arpa financiam diversas unidades de
conservação na Amazônia.

Cartaz de incentivo ao turismo de observação de pássaro colado numa parede da sede do parque;
esperança de que setor possa ser ativado Foto: Odair Leal/Secom
Os números de investimentos foram drásticos em gestões anteriores, quando entre 2014 e 2015,
por exemplo, foram usados apenas pouco mais de R$ 109,4 mil inicialmente. Entre 2016 e 2017,
aumentou para pouco mais de R$ 658,3 mil e, de 2018 a 2019, foram pagos R$ 714,5 mil. O
governo do Estado também é obrigado a fazer uma contrapartida de cerca de R$ 100 mil por ano.
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Foto: Odair Leal/Secom
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Meio Ambiente: ações voltadas para o ser humano unem conservação e desenvolvimento
econômico
Ângela Rodrigues 05/06/2021
Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado, 5 de junho, o
governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema pi), reuniu as
principais ações e investimentos do setor que beneficiam milhares de famílias em todo o Acre.
Um exemplo das ações voltadas para melhoria da qualidade de vida nas comunidades foi a
primeira edição do Programa Ação Humanitária Itinerante, realizada nos dias 28 e 29 de maio
no Parque Estadual Chandless, que levou atendimento médico e odontológico, exames
laboratoriais, distribuição de medicamentos, vacinação contra a Covid-19, entre outros serviços
sociais. Os moradores do Chandless foram contemplados, ainda, com a instalação de 16 placas
solares, assegurando energia limpa e renovável sem prejuízo ao meio ambiente. A próxima ação
humanitária irá beneficiar as famílias que residem na Floresta Estadual do Antimary.
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Um exemplo das ações voltadas para melhoria da qualidade de vida nas comunidades foi a
primeira edição do projeto Ação Humanitária Itinerante, realizada nos dias 28 e 29 de maio no
Parque Estadual Chandless. Foto Pedro Devani/Secom.
Ao falar dos investimentos no setor, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani,
destacou que mais de oitos programas em execução beneficiam diretamente pequenos
produtores, extrativistas, ribeirinhos e indígenas. “Nosso principal desafio é aliar a conservação
das florestas com o desenvolvimento econômico, agregando valor aos produtos e serviços
florestais sem esquecer a melhoria de vida, através da geração de trabalho e renda àqueles que
vivem nas comunidades mais longínquas”.
A reportagem da Agência de Notícias listou os principais projetos em andamento, confira:
Agricultura familiar
Por meio do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC) aproximadamente 300
pequenos produtores são beneficiados com incentivos à produção por meio da oferta de
assistência técnica e capacitações voltadas para o fortalecimento da produção. Garante ainda o
incremento produtivo com a aquisição de equipamentos como tratores, câmaras frigoríficas,
barco, tendas, entre outros.
Atualmente, o programa alcança produtores de sete comunidades: Associação dos produtores do
Polo Agroflorestal da Estrada da Borracha (Aspaeb), em Xapuri; Cooperativa de Produção e
Comercialização de Produtos Agroextrativistas da Vila Campinas, de Plácido de Castro
(Cooperaçai); Cooperativa de Senador Guiomard (Coopeam); Associação de Produtores e
Produtoras Rurais Três Fronteiras-Mulheres Campesinas (Bujari); Comunidade Triunfo em
Marechal Thaumaturgo, Associação de Moradores e Produtores Rurais do PDS, Porto Carlos
Fronteira em Brasileia e o Grupo Horta Nativa, em Capixaba.
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Aproximadamente 300 pequenos produtores são beneficiados com assistência técnica e
capacitações. Foto: cedida
Investimentos para melhores resultados
Outras 346 famílias recebem ações de monitoramento e avaliação voltadas para o
desenvolvimento de seus empreendimentos, são elas: Agroindústria de Derivados da Mandioca
– Cooperativa Sonho Meu, P.A Caquetá – Porto Acre (66 produtores); Agroindústria de
Derivados de Mandioca do P. A Vista Alegre, Catuaba e Liberdade (28 produtores); Casa de
Embalagem de Bananas do Porto Luiz I (Apruracan) (44 famílias produtoras) e Agroindústria
de Beneficiamento de Palmito do Acre (Cooperacre) com 208 famílias beneficiadas. Os projetos
contam a contrapartida financeira do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre
(PDSA II/BID).
Formação indígena
Para estimular ações de proteção ambiental, boas práticas produtivas e a valorização cultural em
27 Terras Indígenas do Acre, o governo do Acre mantém o pagamento de 145 bolsas para
Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs), em 11 municípios: Assis Brasil, Sena Madureira,
Santa Rosa, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter,
Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.
O recurso é concedido a 145 indígenas, pelo período de 15 meses, para que possam apoiar ações
voltadas à segurança alimentar e merenda regionalizada em suas terras. O recurso aproximado
de R$ 1,6 milhão é um incentivo financeiro do Programa REM Acre Fase II, por meio do Banco
KfW. Além disso, deve ser liberado aproximadamente R$ 360 mil para formação e capacitação
de mais 30 AAFIs, que será realizada pela Comissão Pró-índio (CPI).
Cultura indígena
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Outra importante conquista é o apoio às manifestações culturais indígenas. A meta é realizar
cinco Festivais Culturais nas terras indígenas situadas em Feijó e Tarauacá, proporcionando
intercâmbios culturais entre os diferentes povos e estimulando o etnoturismo. As programações
serão retomadas assim que a pandemia estiver sob controle.

Os festivais culturais indígenas serão retomados assim que a pandemia estiver sob controle. Foto:
Sérgio Vale/Arquivo Secom
Medida emergencial
Em janeiro desde ano foi concluída a entrega de 3.450 cestas básicas como medida emergencial
para reduzir os impactos da Covid-19 em terras indígenas. Os recursos, de aproximadamente R$
700 mil, foram doados pelo Programa REM.

Governador Gladson Cameli participa da entrega de cestas básicas em terras indígenas. Foto:
Arquivo Secom
Gestão ambiental
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Além dessas iniciativas, o projeto “Fortalecendo o Manejo, Coleta e Comercialização de
Sementes Florestais Nativas” da Cooperativa Agroextrativista Ashaninka do rio Amônia
(Ayôpare) destinará R$ 231 mil para elaboração de cinco Planos de Gestão Territorial e
Ambiental (PGTI) e atualização de outros 29, que contemplará 34 terras indígenas do Acre. Os
recursos são do Proser/Bird. O governo do Estado, por meio da Sema pi prevê investimentos de
mais de R$ 10 milhões para apoiar ações indígenas em todo o Acre em 2021.
Manejo florestal madeireiro
Uma equipe de técnicos e gestores somam esforços para elaborar, coordenar e supervisionar a
execução de políticas públicas referentes à produção florestal madeireira e não madeireira. As
iniciativas são focadas na capacitação em gestão comunitária e técnicas de manejo florestal que
beneficiam diretamente 537 famílias.
Entre as principais ações destacam-se a realização de diagnósticos participativos, associativismo
e cooperativismo, boas práticas de manejo/coleta, beneficiamento, comercialização e gestão da
produção, certificação florestal e intercâmbios, e ainda recebem apoio na elaboração de Planos
de Gestão voltados para apoio à cadeia de valor de produtos florestais madeireiros na Resex
Chico Mendes;
Consolidação da Cadeia de Valor de Produtos Florestais Madeireiros no Projeto de
Assentamento Florestal Havaí; apoio à cadeia de valor de produtos florestais madeireiros no
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório;
Confecção de Artefatos com Resíduo Madeireiros – Associação Seringueira Porto Dias e a
Reutilização de Madeira para a Confecção de Móveis, esculturas e outros objetos. As ações
contam com a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA II).

As iniciativas são focadas na capacitação em gestão comunitária e técnicas de manejo florestal.
Foto: Arquivo Secom
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Produtos florestais não madeireiros
A Semapi desenvolve também projetos voltados para o manejo de produtos florestais não
madeireiros como, por exemplo, o Murmuru (Astrocaryum murumuru), Buriti (Mauritia
flexuosa), Cocão (Attalea tessmannii) e Sementes Florestais Nativas.
As ações de fortalecimento da cadeia de produção contemplam diretamente 680 famílias que
residem em comunidades rurais de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto
Walter, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá, além dos municípios de Guajará e Ipixuna, divisa
com Amazonas, abrangendo Unidades de Conservação (Complexo de Florestas Estaduais do
Rio Gregório – CFERG), Terras Indígenas do Kampa, no Rio Amônia e Arara, no Igarapé
Humaitá e Assentamentos da Reforma Agrária no Vale do Juruá.

Mulheres realizam a extração do cocão na Coopermogno. Foto: Arquivo Sema pi
Concessão florestal
A concessão florestal estimula a exploração econômica da floresta e está com o edital pronto
para ser lançado. Um passo importante, e que está sendo aguardado pela gestão ambiental, é a
aprovação da Lei de Gestão de Florestas Públicas para embasar juridicamente a atividade,
inclusive, uma audiência pública foi realizada pela Assembleia Legislativa (Aleac) dia 13 de
maio.
Sua aprovação irá proporcionar benefícios sociais, econômicos e ambientais como a geração de
trabalho e renda, de recursos públicos, a barreira ao desmatamento e a grilagem de terras. As
ações devem, ainda, agregar valor aos produtos e serviços florestais.
De acordo com o titular da Sema pi, Israel Milani, a Concessão Florestal vai gerar para o Acre
mais de R$ 10 milhões de receita anual e todo o estado será beneficiado com emprego e renda,
em especial a região do município de Tarauacá, onde estão concentradas áreas ofertadas para
concessão.
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Equipe da Semapi participa de audiência pública virtual na Aleac. Foto: Assessoria Sema pi
Infraestrutura – manutenção de ramais
Para apoiar a produção florestal e agroflorestal comunitária, a Semapi também realizará
serviços de manutenção e melhorias de ramais. Estão previstas ações no Ramal do Pelé e
Quelônios, em Acrelândia; Ramal do Icuriã, em Assis Brasil – Etapa I e II; Ramais do Afluente,
em Feijó.
As melhorias estão sendo possíveis graças à parceria entre o governo do Estado e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, dentro do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Estado do Acre (PDSA II/BID).
Centros Integrados de Meio Ambiente
A política ambiental praticada pelo governo Gladson Cameli é focada na descentralização.
Prova disso são a estruturação e ampliação de seis Centros Integrados de Meio Ambiente: OCA
de Rio Branco, OCA de Xapuri, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira, onde serão
ofertados todos os serviços ambientais da Semapi, do Instituto de Meio Ambiente (Imac) e do
Instituto de Terras (Iteracre).
O critério de escolha dos municípios foi feito a partir dos índices de desmatamento e queimadas
registrados no último ano e também pela localização estratégica nas regionais. Além de
estruturar esses espaços, a Semapi deve contribuir para o fortalecimento das ações de
monitoramento ambiental e apoiar ações de Comando e Controle.
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Projeto do Centro Integrado que será construído no município de Feijó. Foto: Reprodução.
Mutirão ambiental
Outra importante iniciativa é a realização dos mutirões ambientais, que tiveram a primeira
edição em Cruzeiro do Sul suspensa devido à situação de pandemia. A gestão ambiental está
viabilizando novas estratégias, a exemplo da Carreta Ambiental, para levar os serviços a todas
as regionais. Por meio dessas iniciativas, os produtores têm acesso à regularização das
documentações para acesso ao crédito rural beneficiando milhares de produtores rurais, entre os
serviços: Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA),
dispensa de outorga e atividades produtivas, além da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).
Monitoramento da qualidade da água

Manutenção corretiva em plataforma hidrometeorológica. Foto: Arquivo Secom
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O governo do Acre atua de forma preventiva realizando o monitoramento do nível dos rios. O
trabalho de gestão inclui avaliação trimestral da qualidade da água, por meio da medição e
coleta de amostras de água em 17 pontos localizados em nove rios do Acre.
Para assegurar a qualidade e continuidade do trabalho, a Sema pi atua, ainda, na qualificação de
gestores municipais e estaduais e técnicos de instituições públicas e privadas, acadêmicos e
sociedade civil com a oferta de cursos de aperfeiçoamento e palestras em gestão de recursos
hídricos.
Para garantir o monitoramento de eventos extremos é realizada a manutenção corretiva em 21
estações e 4 plataformas hidrometeorológicas, em parceria com a Defesa Civil do Estado. Os
dados são enviados ao Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma), onde são processados e divulgados por meio de relatórios técnicos e boletins que
ajudam os gestores no planejamento de ações e na tomada de decisões. As iniciativas são
financiadas pelo Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão).
Cigma
Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Centro Integrado
de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) conta com uma Sala de Situação
integrada com a Unidade Central de Geoprocessamento do Estado do Acre (Ucegeo), do
Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização
Ambiental (PRA), e da Divisão de Geoprocessamento (Digeo) do Imac, sob a coordenação da
Semapi.
Além de oferecer informações detalhadas para direcionar as estratégias de políticas do governo,
realiza diariamente a publicação de relatórios hidrometeorológicos e boletins sobre o
monitoramento de queimadas e qualidade do ar no Acre. Os relatórios apresentam também
detalhes sobre o nível dos rios e permite o monitoramento de seca, risco de fogo, focos de calor,
acompanhamento da poluição atmosférica e qualidade do ar.
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Técnicos analisam imagens no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento
Ambiental. Foto: Cleiton Lopes/Secom.
Regularização ambiental
Em fase de implementação no Acre, o Programa de Regularização Ambiental (PRA) definiu as
áreas que vão receber incentivos para recuperar os passivos, utilizando os Sistemas
Agroflorestais (SAFs). Ao todo serão 180 hectares beneficiando comunidades em Acrelândia,
Plácido de Castro, Capixaba e Senador Guiomard. Foram priorizadas áreas próximas a
agroindústrias, para o fomento da recomposição florestal e da cadeia da fruticultura, a exemplo
do açaí, do cacau e do café.
O PRA prevê ainda a destinação de mais de R$ 3 milhões, do Programa REM Fase II, para
apoiar ações em lotes de concessionários no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório
– CFERG, em Tarauacá e Cruzeiro do Sul e, outros lotes em Acrelândia, Capixaba, Plácido de
Castro e Senador Guiomard.
Proteção e recuperação
Outro projeto que vem sendo desenvolvido pela Sema pi é o Paisagens Sustentáveis da
Amazônia – PSAM/ASL, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, que prevê
ações voltadas à proteção e recuperação da vegetação nativa e a gestão das Unidades de
Conservação (UC). Uma das iniciativas, em curso, é a elaboração do Plano de Gestão da Área
de Proteção Ambiental – APA Lago do Amapá. O PSAM inclui ainda investimentos na APA
Igarapé São Francisco, em Rio Branco e em Brasileia, Capixaba e Epitaciolândia. A proposta é
investir na recomposição ambiental com sistemas agroflorestais como foco nas áreas que
apresentam os maiores passivos de vegetação nativa.
Para apoiar o trabalho de recomposição, é desenvolvido outro projeto de produção de 500
mudas por ano, com expectativa de ampliar para 1 milhão de mudas, com variedade de 22
espécies, especialmente para atender o Programa de Regularização Ambiental.
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Gestores elaboram Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental – APA Lago do Amapá. Foto:
Sérgio Vale/Arquivo Secom.
Regularização e concessão dos polos moveleiros
O governo do Acre, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e da Secretaria de
Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia (Seict), deve concluir em até 45 dias o processo de
regularização ambiental e concessão dos moveleiros do Estado. Ao todo, cerca de 150 famílias
serão beneficiadas diretamente. Com a regularização, os moveleiros poderão gerar emprego e
renda no setor, e dará a oportunidade de novos investimentos com acesso a linhas de crédito.

Com a regularização, os moveleiros poderão gerar emprego e renda e ainda terão acesso a linhas
de crédito. Foto: IMAC
Ainda no mês de maio foi realizado uma série de reuniões para alinhamento estratégico para ações
de combate ao desmatamento ilegal, queimadas, exploração irregular de madeira e caça não
autorizada em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).
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Em Cruzeiro do Sul, Semana do Meio Ambiente encerra com curso prático de arborização
urbana
Ângela Rodrigues 06/06/2021

Semapi e Semeia encerram programação ambiental, em Cruzeiro do Sul, com curso prático de
arborização urbana Foto: Cedida
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente do Acre
(Semapi), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), encerrou a
programação ambiental em Cruzeiro do Sul (AC), com a parte prática do minicurso de
arborização urbana.
“Estamos gratos pela importante parceria firmada com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e demais envolvidos, que possibilitou iniciativas de conscientização e cuidado com o
meio ambiente, como as quem vimos na Semana do Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul. Quero
parabenizar todos os envolvidos que contribuíram direta e indiretamente para o sucesso de cada
atividade. Iniciativas como essas precisam tornar-se rotineiras para despertar em cada cidadão o
cuidado com o meio ambiente”, destacou Milani.
Vale recordar que a programação teve início na manhã do dia 1º de junho, em ato solene, no
Centro de Integração de Esportes (CIEE), com a presença do vice-prefeito de Cruzeiro do Sul,
Henrique Afonso; a chefe de departamento da Sema pi no Juruá, Maria de Jesus Praxedes; o
titular da Semeia, Ygoor Neves; autoridades locais, lideranças rurais e a comunidade.
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No espaço foram disponibilizados materiais recicláveis como: vassouras de garrafa pet, latinhas
e a exposição das principais mudas frutíferas e florestais que seriam distribuídas, assim como
orientações de como separar os resíduos sólidos e o descarte dos resíduos recicláveis.
No período da tarde, foram instaladas ecobarreiras aquáticas no Canal do Remanso, no Igarapé
Boulevard Thaumaturgo, e Balneário do Igarapé Preto. A barreira ecológica foi utilizada para
proteger a água por meio da contenção de resíduos descartados incorretamente nas águas.

A barreira ecológica foi utilizada para proteger a água de resíduos descartados incorretamente
Foto: Cedida
No segundo dia de programação, 2 de maio, foi realizada a distribuição de 1.300 mudas frutíferas
e florestais, no sistema Drive-thru, para comunidade que circulava no entorno. A atividade contou
com participação e apoio dos acadêmicos da Universidade Federal do Acre (UFAC), que são
estagiários na Semeia de Cruzeiro do Sul.

1.300 mudas frutíferas e florestais entregues Fotos: Cedidas
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Na sexta-feira, 4, foi realizado o plantio de aproximadamente 10 mudas no bairro Aeroporto
Velho. A ideia foi contribuir para a arborização do bairro e aproximar o poder público e a
comunidade. Na oportunidade, foi ensinado técnicas de plantio e de educação ambiental a fim
de despertar nos moradores o interesse em cuidar das mudas plantadas e preservar o meio
ambiente.

Realizado o plantio de aproximadamente 10 mudas no bairro Aeroporto Velho, na sexta-feira, 4
Foto: Cedida
Encerrando a programação, neste sábado, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi realizada a
parte prática do minicurso de Introdução a Arborização Urbana, no Teatro dos Náuas, que
contou com a presença do secretário da Sema pi, em exercício, Roger Recco. As atividades são
parte da programação do Mês do Meio Ambiente da Sema pi.
As aulas teóricas foram ministradas pela engenheira agrônoma e gestora do Núcleo de
Arborização Urbana da Semapi, Esmilia Medeiros. O curso foi ministrado para técnicos
ambientais com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos.
“Após as aulas teóricas, os participantes puderam aprender, na prática, técnicas de poda,
segurança do trabalho e manutenção da vegetação urbana”, ressalta Esmila Medereiros.
Com apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros, os alunos puderam conhecer critérios de
segurança e condução de trabalhos em altura para árvores na cidade, poda de limpeza,
levantamento de copa, entre outros cuidados.
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A coordenadora da equipe, Mônica Antônia da Costa, realizou aula demonstrativa com o uso de
ferramentas para poda e coleta de sementes, produção de mudas, semeadura e plantio de mudas
florestais e frutíferas em saquinhos, entre outras técnicas.

Bombeiros ensinam critérios de segurança e condução de trabalhos em altura para árvores Foto:
Cedida
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Soltura dos quelônios no Rio Abunã movimenta a programação do Mês do Meio Ambiente
Katiúscia Miranda 07/06/2021
O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
(Semapi) está realizando uma vasta programação alusiva ao Mês do Meio Ambiente. Na manhã
desta segunda-feira, 7, a soltura dos quelônios no Rio Abunã foi o destaque da agenda ambiental.
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Soltura dos quelônios no Rio Abunã foi o destaque da agenda ambiental. Foto: José
Caminha/Secom.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destacou a importância do projeto.
“Gosto muito desse projeto porque além do viés ambiental, tem uma importância muito grande
no lar de muitas famílias. O povoamento dos rios com os tracajás, é ambientalmente relevante e
garante alimento na mesa de quem mais precisa”.

Representantes da Semapi, Imac e dos municípios de Plácido de Castro e Acrelândia realizam
soltura dos quelônios no Rio Abunã. Foto: José Caminha/Secom.
O projeto de conservação dos quelônios do rio Abunã passou a receber incentivo do governo do
Acre, por meio da Semapi, resultado do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia, uma
parceria com o Banco Mundial, o Ministério do Meio Ambiente e a Conservação Internacional
(CI-Brasil), financiado pelo GEF (Global Environment Facility), que está inserido em um
programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e
Peru.
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As prefeituras de Plácido de Castro e Acrelândia também apoiam a iniciativa. Foto: José
Caminha/Secom.
As prefeituras de Plácido de Castro e Acrelândia também apoiam a iniciativa, que é responsável
pela existência das espécies no rio. O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, participou da
ação. “Estamos fazendo o possível para ajudar o SOS Quelônios e pretendemos ampliar essa rede
de parceria”.
O diretor-técnico do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Renê Fontes, representantes da
câmara de vereadores dos municípios de Plácido e Acrelândia também se fizeram presentes na
agenda.
A Semapi apoia o projeto com assistência técnica, combustível, aquisição de ração e diárias dos
profissionais para o acompanhamento das ações do projeto. Entre as atividades do SOS Quelônios
estão a identificação e limpeza das praias de desovas, transferência dos ovos, proteção das covas,
controle da eclosão, manejo com os filhotes, incluindo a recuperação dos mais frágeis e doentes,
e a soltura dos filhotes.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
A Semapi apoia o projeto com assistência técnica, combustível, aquisição de ração e diárias dos
profissionais para o acompanhamento das ações do projeto. Foto: José Caminha/Secom.
O SOS Quelônios iniciou suas atividades em 2000 e nesses 20 anos de trajetória conseguiu
realizar a soltura de aproximadamente 150 mil filhotes de quelônios. A vigésima soltura, de
aproximadamente 7 mil tracajás, está programada para se efetivar nos próximos dias. A meta do
projeto, com apoio do governo do Estado, é garantir a soltura de 10 mil tracajás no próximo ano.
A sede do projeto está localizada no seringal Porto Dias, entre os municípios de Plácido de Castro
e Acrelândia. São mais de 250 praias distribuídas ao longo do rio Abunã, nos limites entre Brasil
e Bolívia. “Para continuar com esse trabalho que nos orgulha contamos com o apoio do Estado.
Agradecemos pelo que já foi feito e vamos continuar lutando por essa causa tão importante para
tantas famílias acreanas”, disse o coordenador de campo do SOS Quelônios, Roberto Libdy
Kerdy.

Foto: José Caminha/Secom.
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Mês do Meio Ambiente: governo investe R$ 2,6 milhões para manutenção de ramal em
Acrelândia
Katiúscia Miranda 08/06/2021
Dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, o governo, por meio da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), assinou ordem de serviço para manutenção
do Ramal São Pedro, no município de Acrelândia. A obra está orçada em R$ 2,6 milhões e vai
beneficiar diretamente dois projetos ligados à gestão ambiental.

Dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, o governo, por meio da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), assinou ordem de serviço para manutenção
do Ramal São Pedro, no município de Acrelândia. Foto: José Caminha/Secom
O investimento é fruto do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II) do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma parceria de sucesso celebrada com o
Estado do Acre, tendo a Semapi como subexecutora.
O principal projeto beneficiado trabalha com a confecção artefatos a partir de resíduos do manejo
florestal comunitário do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Porto Dias. Conhecidas
como gamelas, os objetos já ganharam destaque no mercado de artesanato internacional, e são
produzidos
pelos
artesãos
da
Associação
Seringueira
Porto
Dias
(ASPD): https://www.artesanatoportodias.com/.
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Melhoria do ramal faz parte das ações devolvidas durante o Mês do Meio Ambiente. Foto: José
Caminha/Secom
Para colaborar com o escoamento dos produtos e gerar qualidade de vida para as famílias que
residem na comunidade, a manutenção do Ramal São Pedro foi iniciada nesta segunda-feira, 7,
quando foi assinada a ordem de serviço.
“Nosso trabalho, sob a orientação do governador Gladson Cameli, é de uma gestão ambiental que
se preocupa com as pessoas, com qualidade de vida de quem mora nas comunidades tradicionais
e unidades de conservação. São essas pessoas que vivem na floresta, que cuidam e zelam pela
manutenção da cobertura florestal. Devemos cuidar e muito bem delas”, disse o secretário de
Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.
Além de beneficiar a ASPD, a manutenção de 15 quilômetros do ramal também alegra a vida das
pessoas que trabalham no projeto SOS Quelônios, responsável pelo povoamento dos rios do Acre
com os tracajás.
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Clique na imagem acima e confira a programação completa. Foto: Reprodução
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Semapi realiza seminário sobre pesquisas em unidades de conservação do Acre
Ângela Rodrigues 08/06/2021
Dando prosseguimento à programação do Mês do Ambiente, a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi) realizou nesta segunda-feira, 7, a abertura do
primeiro Seminário de Pesquisas em Unidades de Conservação Estaduais do Acre. As inscrições
são
gratuitas
e
a
programação
detalhada
pode
ser
acessada
no
link https://www.even3.com.br/psdudceda2021/.
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O seminário segue até o dia 10 de junho, pelo canal da Sema pi/AC no Youtube. Foto: Cedida
O evento, transmitido pelo canal da Sema pi/AC no YouTube, conta com a participação dos
gestores da Área Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Japiim Pentecostes, Áreas de
Proteção Ambiental (APA) do Lago Amapá, do Igarapé São Francisco e do Parque Estadual
Chandless, pesquisadores e sociedade civil. O seminário segue até o dia 10 de junho, sempre
das 9h às 10h40.

Palestrantes apresentam resultados de pesquisas realizadas em quatro UCs participantes do
evento. Foto: Cedida
Em sua fala de abertura, na segunda-feira, 7, o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani,
destacou a importância de integrar conservação e desenvolvimento social e econômico no
estado. Ele aproveitou para agradecer o empenho de técnicos e gestores e a contribuição de
vários parceiros na realização da ampla programação do Mês do Meio Ambiente.
“Agradeço a todos os parceiros, técnicos e gestores que abrilhantam a programação do Mês do
Ambiente. O seminário será um momento de ampla discussão relacionada à temática ambiental.
Quero destacar o lançamento de grandes obras estruturantes, entre elas, a do Centro Integrado
de Meio Ambiente, que vai ajudar a difundir informações sobre as ações do governo do Estado.
Nosso objetivo é aproximar cada vez mais as comunidades tradicionais, os produtores, os
ribeirinhos e a população em geral do sistema de meio ambiente. O governador Gladson Cameli
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tem essa nova visão de fazer gestão, valorizando o ser humano, dando condições de trabalho
com sustentabilidade”, disse.
A diretora executiva da Sema pi, Vera Reis Brown, ressaltou a importância do debate para a
troca de experiências e a popularização da ciência, e ainda a aproximação da temática ambiental
junto à sociedade acreana.

A Semapi realiza a gestão de nove unidades de conservação. Foto: Cedida
O chefe da Divisão de Áreas Protegidas e Biodiversidade (Dapbio) da Sema pi, Adriano Alex
Santos, destaca que ao longo da programação os palestrantes apresentarão os resultados de
pesquisas realizadas nas quatro unidades de conservação participantes do evento.
Ele lembrou que mais da metade do território acreano é composto por áreas protegidas e que a
Semapi realiza a gestão de nove unidades de conservação (UCs). Além das participantes do
seminário, há ainda as unidades de conservação das florestas estaduais do Antimary, Rio
Gregório, Mogno, Liberdade e Afluente.

O secretário Israel Milani agradeceu a contribuição dos parceiros na realização da ampla
programação do Mês do Meio Ambiente. Foto: cedida
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Semapi abre consulta pública digital para reformulação da lei do Sistema Estadual de Áreas
Naturais Protegidas do Acre
Ângela Rodrigues 09/06/2021
Para dar transparência ao processo de revisão da lei que institui o Sistema Estadual de Áreas
Naturais Protegidas do Acre (Seanp), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), informa a realização de uma consulta
pública digital para colher contribuições. Os interessados podem enviar suas sugestões a partir
desta quarta-feira, 9, ao email: diretoriaexecutiva.sema@gmail.com. Para saber mais,
acesse minuta da Lei do Seanp.
A lei que instituiu o Seanp foi criada há 20 anos, mas, em razão das mudanças e questões que
tratam das concessões florestais, percebeu-se a necessidade de sua reformulação, em virtude da
evolução nas formas de fazer a gestão, especialmente quanto às áreas de preservação
permanente (APPs) e unidades de conservação (UCs).

Consulta pública digital pretende colher sugestões para reformulação da Lei do Seanp. Foto:
Wesley Moraes/Secom
A técnica da Semapi Flávia Dinah de Souza, engenheira florestal, explica que as mudanças se
fazem necessárias após o amadurecimento quanto à gestão do sistema ao longo dos anos,
também em decorrência das lacunas existentes na legislação passada, assim como da questão
das atribuições de outras secretarias, que faziam a gestão nas diferentes categorias de UCs de
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esfera estadual, e que não dialogam mais com o momento atual, em que a Sema pi é gestora de
todas.
Além disso, ela ressalta que se percebeu a necessidade de que a lei pudesse contemplar também
questões mais operacionais, bem como definir melhor as competências da Sema pi e de outras
instituições para a gestão do Seanp.
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Pesquisas em Unidades de Conservação Estaduais do Acre são destaque em seminário
Ângela Rodrigues 11/06/2021
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi) encerrou nesta
quinta-feira, 10, o Seminário de Pesquisas em Unidades de Conservação Estaduais do Acre. O
evento, transmitido pelo YouTube, faz parte do Mês do Meio Ambiente, que acontece de 31 de
maio a 30 de junho com vasta programação on-line e presencial. O seminário teve início na
segunda-feira, 7.
Ao longo da programação, gestores da Área Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Japiim
Pentecostes, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Lago Amapá, do Igarapé São Francisco e
do Parque Estadual Chandless, pesquisadores e sociedade civil compartilharam as experiências
nas unidades gerenciadas pela Semapi.

Todas os vídeos do seminário estão disponíveis no canal da SEMAPI AC no YouTube. Foto
reprodução
A gestora da APA Lago do Amapá, Mirna Caniso, disse que o Lago do Amapá se destaca por ser
a a APA com maior número de estudos publicados no Acre, no total mais de 40 artigos, entre
resumos e capítulos de livros.
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O professor Waldemir Santos, da Universidade Federal do Acre (Ufac), em sua palestra intitulada
“Análise preliminar do assoreamento em ambiente fluvial lêntico: a hidrossedimentologia do
Lago do Amapá – Rio Branco/AC”, apresentou as principais características geomorfológicas do
lago Amapá.
Ele explicou que, de acordo com os estudos, a data estimada de formação do Lago Amapá é de
aproximadamente 3.160 anos, e que, portanto, é considerado um lago novo, e que sua formação
tenha ocorrido por mudanças climáticas ocorridas no passado.
A gestora da APA Igarapé São Francisco, Carolyne Maciel, destacou que a unidade tem muito a
oferecer, no âmbito científico, e que tais pesquisas favorecem o plano de manejo da APA, que se
encontra em fase de publicação.

Pesquisa realizada na APA Igarapé São Francisco. Foto: Reprodução.
A professora Ronnilda Gonçalves palestrou sobre o “Efeito da estrutura da paisagem sobre a
distribuição e diversidade do zooplâncton no Igarapé São Francisco, Acre”. Em seguida, o
professor Lisandro Juno palestrou sobre a “Qualidade ambiental do igarapé São Francisco: do
diagnóstico em 2002 aos dias de hoje”. Ambos os palestrantes lembraram da importância da
preservação e conservação do São Francisco.
Paulo Sergio D’Andrea apresentou pesquisa sobre as espécies “Mamíferos como Reservatórios
de Zoonoses e sua importância para a saúde pública”. O pesquisador é uma referência nacional e
internacional nos estudos que envolvem zoonoses em mamíferos.
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No Chandless, grupo de pesquisadores montaram laboratório com nível de Biossegurança 3. Foto:
Juliana Falcão e Braian Bispo
Outra pesquisa também realizada no baixo Rio Chandless, foi apresentada pela pesquisadora da
Ufac, Letícia Fernandes da Silva, sobre a comunidade de aves em ambiente dominado por
embaúba (Cecropia).

Outra pesquisa também realizada no baixo Rio Chandless, foi apresentada pela pesquisadora da
Ufac, Letícia Fernandes da Silva. Foto reprodução
A diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown, ressaltou a importância do debate para a troca
de experiências e a popularização da ciência. Ela agradeceu a contribuição de gestores e técnicos
da Semapi, e o compartilhamento de relevantes pesquisas realizadas nas quatro unidades de
conservação participantes do evento.
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A diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown, ressaltou a importância do debate para a troca
de experiências e a popularização da ciência. Foto reprodução
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Qualidade do ar no Acre é tema de palestra dentro da programação do Mês do Meio
Ambiente
Ângela Rodrigues 12/06/2021
Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), o
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC) contribuiu para a
Programação do Mês do Meio Ambiente com a palestra “Padrões e Qualidade do Ar no Acre”,
ministrada pelo doutor em Ciências de Florestas Tropicais e Diretor Executivo do IMC, Willian
Flores.
A palestra virtual foi transmitida pelo Canal da Sema pi no YouTube, na quinta-feira, 10. Os
convidados puderam aprender sobre a importância e os riscos ocasionados pela alta incidência de
material particulado no ar, como a poeira, fumaça e fuligem, entre outros.
Willian Flores explicou que a poluição do ar é um dos grandes problemas de saúde pública dos
tempos atuais e a exposição continuada a gases nocivos impacta até na diminuição da expectativa
de vida.
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Willian Flores explicou que a poluição do ar é um dos grandes problemas de saúde pública dos
tempos atuais e a exposição continuada a gases nocivos impacta até na diminuição da expectativa
de vida. Foto reprodução
Ele lembrou que, em 2005, o Acre enfrentou um dos períodos mais críticos devido à seca histórica
provocada pelo aumento das queimadas ilegais, que ocasionou alta taxa de internação por
problemas respiratórios, especialmente entre idosos e crianças e desde então esse problema vem
sendo recorrente anualmente.
A incidência de material particulado no ar é apontada, pela comunidade cientifica, como um dos
fatores para o desenvolvimento de efeitos adversos a saúde humana com infarto do miocárdio,
câncer de pulmão, doenças pulmonares crônicas e aumento de internações por doenças do trato
respiratório superior.

A incidência de material particulado no ar é apontada, pela comunidade cientifica, como um dos
fatores para o desenvolvimento de efeitos adversos a saúde humana. Foto reprodução
Para monitorar a qualidade do ar no Acre, Willian Flores lembrou que em 2017 foi instalado, no
mês de novembro, na Universidade Federal do Acre – primeiro sensor Purpleair da Amazônia.
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30 medidores de fumaça foram entregues pelo Ministério Público e distribuídos em todos os
municípios do Acre. Foto: a Assessoria Sema pi
No ano seguinte, mais dois sensores foram instalados: Cruzeiro do Sul e Puerto Maldonado,
Madre de Dios, Peru (Região MAP). Em 2019, outros 29 sensores foram instalados, pelo menos
um em cada município do Acre. Em 2021, o Acre passou a contar com 31 sensores instalados.
Atualmente essa base de dados está disponível nos sites Acre Qualidade do Ar:
www.acrequalidadedoar.info
e
Purpleair
www.purpleair.com/map?opt=1/mPM25/a10/cC4#7.04/-9.253/-70.379.

Para monitorar a qualidade do ar no Acre, Willian Flores lembrou que em 2017 foi instalado, no
mês de novembro, na Universidade Federal do Acre – primeiro sensor Purpleair da Amazônia.
Foto reprodução
Saiba mais
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No mês de maio, com a proximidade do período de estiagem, o Governo do Acre retomou a
publicação diária do Boletim de Monitoramento de Queimadas de Qualidade do Ar na Amazônia
Legal e no Acre. Os dados apresentam detalhes sobre o monitoramento de seca, risco de fogo,
focos de calor, acompanhamento da poluição atmosférica e qualidade do ar.
Os relatórios são elaborados diariamente pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas (Semapi), por meio da Sala de Situação de Monitoramento
Hidrometeorológico do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma), e podem ser acessados no site da Sema pi (sema.ac.gov.br) e também da Agência de
Notícias (agencia.ac.gov.br/sema).
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Governo realiza capacitação em Educação Ambiental e Resíduos Sólidos para ribeirinhos
do Croa
Eliel Mesquita 14/06/2021
Na manhã desta segunda-feira, 14, o governo do Estado realizou, por meio da Secretaria de Estado
de Empreendedorismo e Turismo (SEET), capacitação em Educação Ambiental e Resíduos
Sólidos para 20 moradores que residem às margens do Rio Croa, localizado no Km 61 da Br-364,
em Cruzeiro do Sul.
Com o objetivo de potencializar o turismo na região do Juruá, a gestão de Gladson Cameli vem
investindo na capacitação de ribeirinhos com o apoio financeiro do Programa REM (REDD Early
Movers – em português: REDD+ para pioneiros), por meio do Banco de Desenvolvimento da
Alemanha (KFW). Para essa atividade foi liberado mais de R$ 100 mil em recurso não
reembolsável, para iniciativas em Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes
do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+).
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A equipe da SEET esteve nesta segunda, 14, na comunidade do Croa, às margens da Br-364, em
Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom.
No Croa, aproximadamente 500 turistas que visitam mensalmente a comunidade irão contar com
serviços de melhor qualidade. “Estamos trazendo formações voltadas ao turismo e
empreendedorismo. Antes, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), trouxemos cursos em Empreendedorismo, Gestão Financeira e Governança
Comunitária. São conhecimentos de suma importância porque o Croa se tornou uma das
experiências mais bem-sucedida de turismo de base comunitária do Acre”, explicou Taiane dos
Santos, diretora-técnica da SEET no Acre.
A diretora reforça que outras medidas serão realizadas para desenvolver o turismo de forma
sustentável na região. “Além disso, faremos a sinalização turística, entregaremos o plano de
gestão e coletes para ribeirinhos do Croa”, disse.

Os ribeirinhos interagiram tirando dúvidas de como, por exemplo, se reutiliza o adubo produzido
pelas cozinhas das residências da comunidade. Foto: Marcos Santos/Secom.
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Atentos à palestra, que durou duas horas, os ribeirinhos questionavam, relatavam experiências e
buscavam aprofundar conhecimentos de como melhor lidar com a floresta e sobre quais benefícios
as instruções devem trazer.
“Apresentamos a eles o que a legislação define, por meio da Lei de Resíduos Sólidos, de número
12.035 de 2010, sobre poluição do ar, educação ambiental e reorganização de hábitos que tragam
evolução para os ribeirinhos. Futuramente, lhes daremos uma capacitação de introdução de
técnicas de reorganização de um ambiente, que já é muito bem cuidado por eles. Essa é uma
comunidade extremamente preocupada com o local onde eles vivem”, pontuou a engenheirasanitarista e palestrante do curso, Janaína Dantas.

A equipe retornará para implantar a sinalização turística, entregar o plano de gestão e coletes para
moradores do Croa. Foto: Marcos Santos/Secom.
Pedro Costa, presidente da comunidade, acredita que as capacitações são proveitosas e que geram
benefícios à região. Ele relata que investir no turismo do Juruá será um caminho para a geração
de emprego e renda. “Todo investimento é, sem dúvida, bem-vindo ao Croa”, analisou.

Pedro Costa, presidente da comunidade do Croa. Foto: Marcos Santos/Secom.
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Na terça-feira, 15, a equipe, que também é composta por outros membros SEET, segue para o
Parque Nacional da Serra do Divisor, onde qualificarão os moradores que residem na fronteira do
Acre com Peru.

Foto: Marcos Santos/Secom.
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Consumo Sustentável e Responsabilidade Socioambiental é tema de minicurso
Ângela Rodrigues 15/06/2021
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Neste mês de junho, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi)
segue com a programação ambiental. Na quinta e sexta-feira, 10 e 11, foi ministrado a primeira
etapa do Minicurso Consumo Sustentável e Responsabilidade Socioambiental, em parceria com
o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon).

Minicurso Consumo Sustentável e Responsabilidade Sócio Ambiental foi realizado em parceria
com o
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon). Foto: cedida
O minicurso encerrou na noite desta segunda-feira, 14, com a palestra Reciclagem Lucrativa. A
temática enfatiza a importância do descarte adequado dos resíduos, do reaproveitamento, do
artesanato e da preservação ambiental.
Ao longo do curso, os palestrantes abordaram temas ambientais relevantes, como a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, logística reversa, reciclagem, consumo consciente, consumo
sustentável e rotulagem ambiental. A programação segue até o dia 30 de junho e fica disponível
no canal da Semapi, no YouTube.
Vale destacar que a parceria entre a Sema pi e o Procon rendeu bons frutos, entre eles dois vídeos
de animação com fantoche e duas cartilhas sobre consumo sustentável que podem ser acessadas
no site www.defensoria.ac.def.br.
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A parceria Semapi e Procon possibilitou a produção de dois vídeos de animação com fantoche.
Foto: cedida
“Precisamos enfatizar à população os cuidados necessários com o meio ambiente para se
tornarem cidadãos que façam o uso racional dos recursos naturais para minimizar o desperdício,
a poluição e os impactos negativos para o meio ambiente, pois, nos dias de hoje é cada vez mais
importante encontrar maneiras de suprir as necessidades pessoais sem afetar o planeta e também
desestimular o consumo exacerbado”, ressalta Elissandra Silva, chefe da Divisão de
Atendimento do Procon.
O minicurso contou também com a ministração da coordenadora do Núcleo de Resíduos Sólidos
na Semapi, Daniele Castro. O encerramento ficou por conta da coordenadora do Núcleo de
Arborização Urbana (NAU) da Sema pi, Esmilia Medeiros.

Reciclagem, consumo consciente e consumo sustentável também foram abordados no minicurso.
Foto: Divulgação
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Gladson autoriza construção do Centro Integrado de Meio Ambiente de Feijó
POR SECOM 17/06/2021
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Em Feijó, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção do
segundo Centro Integrado de Meio Ambiente Foto: Diego Gurgel/Secom
Privilegiado com uma das maiores amostras de biodiversidade do planeta, o Acre é referência
internacional na proteção de suas riquezas naturais e sustentabilidade. E o governo do Estado
assegurou mais um importante passo na proteção do meio ambiente, nesta quinta-feira, 17.
Em Feijó, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção do
segundo Centro Integrado de Meio Ambiente. Em um só espaço, vários serviços ambientais
serão ofertados para a população do Vale do Tarauacá-Envira e Manoel Urbano, a terceira
região mais habitada do Acre.
“O que temos feito neste governo é respeitar e preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo,
dar a segurança necessária para o desenvolvimento do nosso estado. O centro vai facilitar a vida
dos produtores rurais e ajudar as fiscalizações contra quem insiste em desobedecer às leis
ambientais”, pontuou o gestor.

Centro vai facilitar a vida dos produtores rurais e ajudar as fiscalizações, assegura Gladson
Cameli Foto: Diego Gurgel/Secom
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A obra está orçada em R$ 2,8 milhões e é financiada pela fase II do Programa de
Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A estrutura será a primeira edificação autossustentável construída no estado.
“Toda energia consumida no prédio será produzida por placas fotovoltaicas. A água vai ser
retirada do poço e reaproveitada. É uma importante conquista para a população que vive na
região central do estado, bem como para a questão ambiental”, enfatizou Israel Milani,
secretário de Meio Ambiente.

Israel Milani explica que toda energia consumida no prédio será produzida por placas
fotovoltaicas. Foto: Diego Gurgel/Secom
Como o próprio nome sugere, o Centro Integrado reunirá ações da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Politicas Indigenas (Semapi), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e
Instituto de Terras do Acre (Iteracre). A partir de outubro, processos de emissão de
licenciamentos ambientais, regularização fundiária, outorga de água, Cadastro Ambiental Rural
(CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA) serão oferecidos em Feijó. Atualmente,
esses serviços são realizados somente em Rio Branco.
“Todo investimento em Feijó é muito bem-vindo. Gostaria de agradecer o governador Gladson
Cameli por mais essa obra em nosso município e tenho certeza dos inúmeros benefícios do
centro para a população”, destacou o prefeito em exercício do município, Elson José.
Doação de madeira apreendida
Durante a solenidade, houve ainda doação, por parte do governo estadual, de seis metros
cúbicos de madeira apreendida pelo Imac para a Prefeitura de Feijó, que serão utilizados para a
construção de lixeiras públicas e do batalhão local do Corpo de Bombeiros.
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Evento foi realizado no terreno onde será construído o Centro Integrado de Meio Ambiente
Foto: Diego Gurgel/Secom
O evento, realizado no terreno onde será construído o Centro Integrado de Meio Ambiente,
contou ainda com a presença da presidente da Câmara de Vereadores, Derlândia Souza; do
presidente do Imac, André Hassem; e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel
Carlos Batista.
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Em Cruzeiro do Sul, Gladson assina ordem de serviço para reforma e ampliação do Centro
Integrado de Meio Ambiente
Wesley Moraes 18/06/2021
Em mais uma ação alusiva ao Mês do Meio Ambiente, o governador Gladson Cameli autorizou a
reforma e ampliação do Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima) de Cruzeiro do Sul. A
solenidade de assinatura da ordem de serviço ocorreu nesta sexta-feira, 18. O modelo de gestão
implantado é inédito no Acre e fortalece ainda mais as políticas públicas na área do
desenvolvimento sustentável.
Com investimento proveniente da fase II do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre
(PDSA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a atual sede do Instituto de Meio
Ambiente do Acre (Imac), localizada na região central da cidade, será completamente
modernizada para receber a nova estrutura. O valor da obra é de R$ 992,1 mil.
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Governador Gladson Cameli assinou ordem de reforma e ampliação do Centro Integrado de Meio
Ambiente de Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 18 Foto: Diego Gurgel/Secom
Com o Cima, a maioria dos serviços realizados somente em Rio Branco serão descentralizados e
oferecidos em Cruzeiro do Sul, beneficiando todos os municípios do Vale do Juruá. Desta forma,
o governo facilita a vida da população e contribui com o progresso econômico da segunda região
mais habitada do estado.
“O que mais eu peço para a minha equipe é que não atrapalhe a vida das pessoas. O lema do nosso
governo é desburocratizar e esse Centro Integrado é mais uma prova disso. Além, vamos ganhar
agilidade e trazer economia para aqueles que procuram os serviços do Estado. Muito em breve,
estaremos inaugurando essa obra”, afirmou o governador Gladson Cameli durante o evento.

Expectativa é que o Centro Integrado esteja em funcionamento a partir de outubro Foto: Diego
Gurgel/Secom
A partir de outubro, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema pi), Instituto de Meio Ambiente do
Acre (Imac) e Instituto de Terras do Acre (Iteracre) estarão reunidos no mesmo espaço do Centro
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Integrado. De acordo com Israel Milani, este era um anseio antigo da população e que será
realidade na gestão de Gladson Cameli.
“O governador nos deu a missão de destravar as políticas ambientais do nosso estado e é isso que
estamos fazendo dentro da legalidade. Com esse Centro Integrado, o morador da zona rural terá
acesso a emissão de licenciamentos ambientais, regularização fundiária, autorga de água,
Cadastro Ambiental Rural e Programa de Regularização Ambiental, entre outros serviços que ele
não conseguia fazer aqui no Juruá”, explicou o titular da pasta do Meio Ambiente.

Secretário Israel Milani afirmou que a instalação do Centro Integrado é um anseio antigo da
população do Juruá Foto: Diego Gurgel/Secom
O lançamento da obra contou com a presença do presidente do Imac, André Hassem; do
comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista; do subcomandante da Polícia
Militar, coronel Luciano Dias; e do primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado
estadual Luiz Gonzaga.
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Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta aprova mapa de gestão do território
acreano na fase III do Zoneamento Ecológico-Econômico
Katiúscia Miranda 22/06/2021
O mapa de subsídio à gestão do território acreano, elaborado na Fase III do Zoneamento
Ecológico-Econômico, foi aprovado por unanimidade na reunião virtual do Conselho Estadual de
Meio Ambiente e Floresta (Cemaf), realizada nesta segunda-feira, 21. O documento, que orienta
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as políticas públicas, foi produzido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio
Ambiente (Semapi).

Mapa de subsídio à gestão do território acreano, aprovado por unanimidade na reunião do
Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf), realizada nesta segunda-feira, 21. Foto:
Reprodução
“Hoje é um dia histórico para a sociedade acreana, o dia que começamos o processo de aprovação
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, instrumento norteador das políticas
públicas, que na sua terceira fase traz um capítulo específico sobre o agronegócio, com a
destinação adequada de terras para a agricultura de grande, médio e pequeno porte, incluindo a
agricultura familiar nas zonas. Tratamos também sobre as áreas de conservação e sobre as cidades.
Foi um debate amplo até a chegar a esse ponto da aprovação”, disse o secretário de Estado de
Meio Ambiente, Israel Milani.

“Hoje é um dia histórico para a sociedade acreana, o dia que começamos o processo de aprovação
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre”, disse o titular da Sema pi, Israel
Milani. Foto: Assessoria Sema pi
O titular da Semapi, que também preside o Cemaf, lembrou que um longo caminho foi percorrido,
desde 2019, com a criação da Comissão Executiva do ZEE – CZEE, dando transparência e
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tornando o processo democrático, com a participação dos vários atores, entre instituições
privadas, públicas, empresários, sociedade civil e sindicatos.
Para a diretora executiva da Sema pi, Vera Reis Brown, que fez a apresentação do ZEE Fase III
para os conselheiros, “a nova versão do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre
(ZEE-Acre, Fase III), voltada para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de baixas
emissões, tem o objetivo de fornecer informações atuais sobre o território e dar o suporte técnico
necessário para as decisões estratégicas de governo”.
Mais de 15 conselheiros estiveram presentes na reunião, com representantes da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Procuradoria Geral do Estado (PGE),
Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), Fundação Nacional do Índio (Funai) Alto Purus,
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação de
Tecnologia do Acre (Funtac), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Instituto de Mudanças
Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC).
Participaram ainda representantes da SOS Amazônia, Cooperativa dos Produtores Florestais
Comunitários (Cooperfloresta), Earth Innovation Institute [Instituto de Inovação da Terra] (EII),
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) e Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado do Acre (Fetacre).

Reunião aconteceu em sala virtual. Foto reprodução
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Envolvido na morte da missionária Dorothy Stang é investigado por desmatar e ameaçar
moradores de área protegida no AC
Família de Amair Feijoli da Cunha comprou uma propriedade próximo à Floresta Estadual
Antimary, localizada na BR-364 entre Sena Madureira e Bujari, interior do Acre. Moradores da
região denunciaram o novo morador ao Ministério Público do Acre (MP-AC) por ameaça e o
órgão instaurou um procedimento preparatório para investigar.
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Por Aline Nascimento, G1 AC — Rio Branco 22/06/2021

Amair Feijoli da Cunha é investigado por crimes ambientais no Acre — Foto: Arquivo pessoal
Apontado como responsável pela contratação dos pistoleiros que mataram a missionária norteamericana Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, Amair Feijoli da Cunha, o Tato, é investigado
pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) por desmatar uma área de 600 hectares, além de criar
gado e ameaçar moradores da unidade de conservação ambiental Floresta Estadual Antimary
(FEA). A unidade fica localizada na BR-364 entre Sena Madureira e a cidade do Bujari, interior
do Acre.



"Apesar de Dorothy, as pessoas ainda morrem no campo", alerta ambientalista após 15
anos da morte de missionária no PA
Evento online faz homenagem à missionária Dorothy Stang

Amair Feijoli também é alvo da Polícia Civil de Sena Madureira e ações de combate ao
desmatamento e invasões de terra do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Instituto de
Meio Ambiente do Acre (Imac) e Secretaria de Meio Ambiente Estadual (Sema pi).
Em janeiro de 2021, um grupo de 40 pessoas, entre moradores e invasores da região, procurou a
Promotoria de Justiça de Sena Madureira para denunciar que Amair Feijoli havia se mudado para
uma fazenda na localidade e estaria fechando alguns ramais (estradas de terra), retirando madeira
ilegalmente e criando gado. A partir daí, o MP-AC iniciou as investigações e instaurou o
procedimento.
Amair Feijoli foi condenado a 18 anos por intermediar a morte de Dorothy Stang. Segundo
a Justiça do Pará, foi ele quem contratou os pistoleiros Rayfran e Clodoaldo Carlos Batista para
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assassinar a missionária a mando de Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, e Regivaldo Pereira
Galvão.

Dorothy Stang foi assassinada em 2005 — Foto: Divulgação.
Dorothy foi morta a tiros em Anapu, sudoeste do Pará, por lutar pela reforma agrária. Ela
coordenava projetos de uso sustentável da floresta em áreas de assentamento do Incra e sofria
ameaças de madeireiros na época.
O G1 apurou que a família de Amair Feijoli se mudou para o Acre em 2020. Contudo, ele
continua mantendo residência no Pará, onde também teria terras. A defesa da família nega as
acusações e diz que tudo se trada de injustiça.
A reportagem tentou também ouvir o promotor de Justiça responsável pelo procedimento
preparatório, Luiz Henrique Correa Rolim, mas não obteve resposta até a última atualização desta
reportagem.
Ao G1, a Secretaria da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte informou que Amair
Feijoli da Cunha está em cumprimento de condições impostas na prisão domiciliar, entre elas, o
comparecimento na Comarca de Ourilândia do Norte mensalmente para assinatura da caderneta.
Além disso, também foi localizado um processo em andamento na 2ª Vara Criminal da Comarca
de Marabá em que Cunha também está entre os acusados de um crime de estelionato - vender
algo alheio como se fosse seu. Porém, a Justiça não dar mais detalhes sobre esse processo. (Veja
abaixo reportagem veiculada no ano de 2020)
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Morte da missionária Dorothy Stang completa 15 anos
Ameaças
Ao G1, uma moradora que faz parte do grupo que foi até MP-AC denunciar o caso, e pediu para
não ter o nome divulgado, contou que saiu da Floresta Estadual do Antimary com medo das
ameaças após Amair Feijoli se mudar para a região.
"Vivia todo mundo calmo lá dentro, quando venderam essa terra para esse Amair foi que começou
o desespero. Ele ameaça a gente, passa e diz que é dele, que tem documento. Diz que a área é toda
dele, que é para o pessoal sair de dentro. Se não sair por bem, sai por mal, que ninguém sabe do
que ele é capaz", relembrou.
Atualmente, a mulher trabalha em uma fazenda no Ramal Cassirian, zona rural de Sena
Madureira. A moradora explica que a propriedade comprada pela família de Amair Feijoli fica no
Projeto de Assentamento Wilson Lopes, e fica na parte de trás da floresta. Com isso, os novos
moradores passaram a derrubar a mata.

Polícia investiga ações ilegais de invasores na Floresta Estadual Antimary — Foto: Arquivo/BPA
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Em fevereiro, a polícia ambiental foi acionada porque Feijoli teria fechado um ramal utilizado
pelos moradores para retirada das produções. A equipe foi até o local, fez o boletim de ocorrência,
mas ainda não sabia quem era a pessoa.
"Chamaram a polícia porque ele estava fechando o ramal e descemos para denunciar. Comprou a
terra no projeto, que fica nos fundos da reserva e está aproveitando para invadir. Diz que é
acostumado a grilar terra lá onde mora, que é acostumado com isso e essa terra é muito fácil dele
ganhar", alegou a moradora.
Unidade de conservação ambiental
A Floresta Estadual Antimary foi arrendada pela União em 22 de junho de 2005. O decreto foi
publicado no decreto no Diário Oficial da União (DOU). Em 2014, a Secretaria de
Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis acre (Sedens),
publicou um decreto dos Planos de Manejo das Florestas Estaduais do Rio Gregório, do Rio
Liberdade, do Mogno e do Antimary.
A unidade de conservação ambiental permite a presença de moradores no seu interior. Em 2019,
eram 50 moradores assentados regulamente, atualmente são 53 famílias que vivem do manejo
florestal da coleta da castanha, açaí, agricultura, pecuária de corte, criação de aves, de porcos,
carneiros e venda de frutas e verduras. Há ainda a presença de invasores na localidade.
À Rede Amazônica Acre, o secretário de Meio Ambiente do Acre (Sema pi), Israel Milani,
explicou que a pasta voltou a receber denúncias de pessoas invadindo a localidade no início de
2020. Com essas informações, a Semapi acionou o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA)
e o Imac e enviou equipes até o local para averiguar as denúncias.

Polícia Ambiental e Imac encontraram áreas desmatadas na unidade de conservação ambiental —
Foto: Arquivo/BPA
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Após os invasores serem expulsos, a Semapi refez o cadastramento das 53 famílias que vivem na
unidade, inclusive com instalação de pontos de GPS nas moradias, e notificou o MP-AC e a
Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC) sobre os fatos.
"A Semapi é gestora da política pública ambiental, fazemos a gestão da floresta. A partir do
momento que constatamos os ilícitos, encaminhamos para as entidades fiscalizadoras, que é o
BPA e o Imac. Então assim, a partir do momento que temos desmatamento dentro da Floresta do
Antimary, temos a questão da venda de madeira, de caça ilegal, a Sema pi informa ao secretário,
que faz um ofício encaminhando para os órgãos fiscalizadores e, eles sim, podem tomar as
decisões de ir lá e coibir esse tipo de ilícito", disse Milani.
Ainda segundo o secretário, a unidade de conservação ambiental tem sido fiscalizada e
monitorada anualmente, até com voos das equipes da Coordenadoria Integrada de Operações
Aéreas (Ciopaer), para combater o desmatamento e ações de invasores.
"Só em 2020 quase quadriplicamos as ações de ordens de comando e controle. Demandamos os
órgãos fiscalizadores, eles foram lá e tivemos também, desde o ano passado, um apoio muito forte
do Ciopaer com o Hárpia 4 fazendo essas fiscalizações. Nesse fim de semana, o Hárpia 4 estava
nessa região dando um apoio na regional do Jurupari e em Cruzeiro do Sul também, mas fizemos
um sobrevoo para dar uma presença do estado na Floresta do Antimary", destacou.

Órgãos fiscalizadores sobrevoaram Floresta Estadual do Antimary para flagrar desmatamento
Denúncias
Foi em uma dessas ações de combate que o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) descobriu
o envolvimento de Amair Feijoli da Cunha no local. As equipes ambientais fizeram algumas
operações na região em 2019 chegaram a prender 16 pessoas suspeitas de invasão, encontraram
áreas abertas no meio da mata e retirada ilegal de madeira.
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Foram achados também alguns moradores que já tinham se instalado na comunidade. Até aquele
momento, a polícia tinha apenas ouvido alguns moradores e invasores mencionarem o nome de
Amair Feijoli, mas não sabia quem era ele. Em 2020, as equipes voltaram ao local, mas não
acharam mais invasores e foi feito um relatório e entregue ao MP-AC. Em contraponto, as pessoas
que tentavam se instalar ilegalmente na área chegaram a denunciar as equipes ao MP-AC contra
a ação de retirada.
A denúncia acabou arquivada após o BPA comprovar o desmatamento com imagens de satélite.
O comandante do BPA, major Kleison Albuquerque, revelou que em janeiro deste ano a polícia
voltou à localidade após receber novas denúncias de invasões de desmatamento na área. Foi
montada uma operação do BPA e o Imac para veriguação.
Ao chegar no local identificado, uma mulher se apresentou como dona de uma área que tinha sido
comprada recentemente. Nessa área, a polícia achou um desmatamento de cerca de 80 hectares.
A suposta proprietária foi multada pelo Imac.
"Uma pessoa falou que tinha comprado a área e deu o nome da proprietária, que era Patrícia
Coutinho da Cunha. Quando recebemos essa notificação do Ministério Público consultei o
boletim e fui ver que o pai da Patrícia se chama Amair Feijoli. Só com o documento do Ministério
Público que fomos perceber que se tratava dessa pessoa [envolvido na morte de Doroty] porque
quem se apresentou como proprietária foi essa Patrícia, que é filha dele. Se apresentou para a
gente normal, mas quando mostrou os dados o nome do pai dela constava no B.O, mas a gente
não tinha ideia de quem era a pessoa", acrescentou.
O G1 apurou que há, pelo menos, quatro multas simples de Patrícia da Cunha expedidas pelo
Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).
O comandante do BPA falou que comunicou o MP-AC do envolvimento do acusado na morte da
missionária nas ações irregulares na região. Segundo o major, as equipes continuaram
monitorando a área da família de Feijoli e perceberam, pelas imagens de satélite, que a região não
tinha sido mais desmatada até o final do mês de maio.
Porém, novas imagens de satélite do final de maio até o dia 15 de junho mostram que a região
voltou a sofrer com a ação do homem.
Em uma das fotos captadas, aparece a propriedade da família de Feijoli. As áreas destacadas em
vermelho são as que foram desmatadas recentemente pelos moradores. Mais abaixo, aparece uma
clareira aberta no meio da mata. Veja imagem abaixo.
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Áreas destacadas em vermelho demonstram o recente desmatamento dentro do PA Wilson Lopes
e na Floresta Antimary — Foto: Arquivo
Nessa segunda-feira (21), os órgãos fiscalizadores se reuniram para traçar as propostas de ações
na unidade. A ideia é fazer uma operação emergencial na localidade para flagrar as
irregularidades.
"Nos reunimos para fazer uma ação emergencial lá com a equipe, tanto do Batalhão Ambiental
como do Imac e com o representante da Sema pi, só que isso é ação de comando e controle. Ações
legais sobre a reintegração da área cabe ao Estado e acredito que já vem sendo tomada a
providência. Pessoal da Sema pi informou que a PGE foi comunicada, o Ministério Público tem
conhecimento dos fatos e as providências estão sendo tomadas", concluiu.
'Incapacidade do Estado', diz defesa
O advogado da família, Ayres Dutra, diz que todas as terras foram compradas pela filha de Amair,
Patrícia Cunha. Destaca ainda que as terras estão em área amazonense e em processo de
regularização. Dutra diz que a família está fazendo o mapeamento das terras para recorrer às
multas.
“O que ocorre é que o Estado do Acre, que está sendo utilizado por grileiros, invasores que
cometem os desatinos ambientais, os crimes ambientais, e, por saber que a Patrícia é filha do seu
Amair e o Amair ter estado no local, eles mesmos foram ao Ministério Público, ao Imac, e ao
invés deles pesquisarem, colocaram as infrações ambientais no nome dela. E esse desmando é
justamente pelo fato do seu Amair ter cometido um crime, dele ter respondido e esse crime, por
ser de repercussão internacional, chama muito atenção e o Acre resolveu dar crença às palavras
dos próprios invasores juntamente com o desmando total do Estado no Antimary desde outros
governos”, garante.
O advogado ainda tece duras críticas aos órgãos ambientais do estado, alegando, inclusive, que o
crime dentro da área é comum e ocultado pelo Estado.
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“Lá nunca foi uma reserva, não é regulamentada, a criação do Antimary é dentro de terras
privadas, que eles desapropriaram em governos anteriores. A injustiça é tamanha que parece que
a sentença do crime do senhor Amair é perpétua, a filha está herdando, com outras flechas,
justamente por ser filha do senhor Amair. Os invasores entram no Antimatry, derrubam madeira,
queimam tudo e isso não é de hoje e simplesmente o policiamento ambiental vai lá, ameaça todo
mundo. Tem boletim de ocorrência que eles ameaçaram criança de morte lá, tem boletim de
ocorrência contra esses policiais ambientais, ou seja, eles saem daqui já sabendo o alvo e isso é
muito triste”, afirmou.
Dutra afirma que as próprias pessoas que denunciam são as responsáveis pelos crimes dentro da
área de proteção do estado.
"Isso tudo é absurdo, um dos maiores absurdos, as pessoas que usaram do ser público em Sena
Madureira são os próprios desmatadores, invasores e a área que a Patrícia adquiriu não está no
Acre. Eles escolheram o Amair porque já tem esse passado infeliz e conhecido para que seja bode
expiatório para que o Estado, com toda sua negligência, possa ter uma válvula de escape para
ocultar toda sua incapacidade de gerir a floresta”, finalizou.
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Acadêmicos da Ufac conhecem Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento
Ambiental
Ângela Rodrigues 22/06/2021
Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac)
conheceram as múltiplas ferramentas tecnológicas do Centro Integrado de Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental (Cigma), na manhã desta segunda-feira, 21. A atividade foi solicitada
pela Ufac e incluída na programação do Mês do Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre (Semapi) e vários parceiros
institucionais.
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Técnicos da Semapi destacaram a importância da tecnologia na fiscalização e combate aos crimes
ambientais. Foto: Cedida
Devido à situação de pandemia, a apresentação foi realizada ao vivo no canal da Semapino
Youtube (clique aqui e acesse o vídeo) e contou com a interação de estudantes, professores,
técnicos e gestores. O professor da disciplina de Ecologia da Amazônia da Ufac, Carlos Edegard
de Deus, destacou a importância da apresentação do Cigma aos estudantes.

Diretora executiva da Sema pi, Vera Reis Brown, e o professor do curso de Ciências Biológicas
da Ufac, Carlos Edegard de Deus. Foto: reprodução
“Estou ministrando a disciplina Ecologia da Amazônia do curso de Ciências Biológicas. Fiz um
convite à doutora Vera Reis, para que apresentasse o Cigma aos acadêmicos, para que
conhecessem esse importante instrumento do governo estadual, que conta com modernos satélites
espaciais que auxiliam na fiscalização e combate aos crimes ambientais e ainda permitem
o monitoramento hidrológico e meteorológico em todo Acre”, destacou Edegard de Deus.
Após as apresentações, Vera Reis Brown detalhou o importante papel da Sala de Situação e
Monitoramento Hidrometeorológico, da Unidade Central de Geoprocessamento (Ucegeo), do
Escritório Técnico de Gestão do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização
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Ambiental (CAR/PRA), além da Divisão de Geoprocessamento do do Instituto de Meio Ambiente
(Imac), os quais integram o Cigma.
Vera Reis detalhou o uso de toda a tecnologia utilizada no Cigma, incluindo as plataformas para
monitoramento de indicadores de funcionamento de queimadas, o sistema de alerta antecipado
que assegura a elaboração de estratégias de ação e ainda um panorama dos projetos em andamento
pelo governo do Acre.
“Hoje podemos ter ainda informações para que as principais instituições do Sistema de Meio
Ambiente do Estado possam desenvolver e implementar as suas ações e, nessa área, de um modo
geral, no que se refere especificamente às ações de comando e controle, regularização ambiental
e regularização fundiária”, explicou.
O Cigma é coordenado pela Semapi e conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac),
do Instituto de Terras (Iteracre), do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e da Fundação de
Tecnologia do Acre (Funtac).

Apresentação do Cigma contou com a interação de estudantes, professores, técnicos e gestores,
por meio do YouTube. Foto reprodução
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Paisagismo é tema do segundo módulo do minicurso de arborização urbana
Ângela Rodrigues 22/06/2021
Foi iniciado na noite desta segunda-feira, 21, o segundo módulo do minicurso de arborização
urbana. O evento é parte da programação do Mês do Meio Ambiente realizada pela Secretaria de
Meio Ambiente (Semapi).
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As aulas estão sendo transmitidas pelo canal da Semapi no YouTube e conta com a participação
de estudantes, técnicos e gestores da capital e das prefeituras do interior do Acre. O minicurso
será realizado dias 21, 22, 28 e 29 de junho, as 18h30.

O minicurso abordou aspectos relevantes do paisagismo urbano. Foto: reprodução
As aulas teóricas estão sendo ministradas pela engenheira agrônoma e gestora do Núcleo de
Arborização Urbana da Semapi, Esmilia Medeiros, que apresentou aspectos relevantes do
paisagismo urbano e falou da produção de mudas, de plantas ornamentais e estudo de espécies.
Ao concluir, Esmilia Medeiros falou sobre os itens necessários para elaboração de projetos
voltados para arborização urbana e reforçou a importância da educação ambiental.
“No minicurso realizamos uma introdução a esse assunto tão importante, que é o paisagismo
urbano, e também falar sobre algumas plantas, o que será detalhado na aula desta terça-feira, 22.
A plantação de árvores em áreas urbanas deve ser feita de maneira planejada e organizada. Isso
evita prejuízos e ainda facilita na manutenção desses espaços”, destaca.

Esmilia Medeiros destacou a importância da produção de mudas, de plantas ornamentais e estudo
de espécies. Foto: reprodução
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Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais é tema de webinário no Mês do Meio Ambiente
Ângela Rodrigues 22/06/2021
A programação do Mês do Meio Ambiente realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e das Politicas Indigenas (Semapi) abordou o tema “Novas perspectivas do Sistema de Incentivos
a Serviços Ambientais”, em webinário realizado na manhã desta terça-feira, 22, com a
participação do presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais (IMC), Érico Barboza. A palestra foi transmitida pelo Canal da Sema pi no YouTube.
Toda a programação está disponível na plataforma.
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O Sisa foi instituído por lei como política pública de incentivo a serviços ambientais do Acre.
Foto: Marcos Vicentti/Secom
A abertura foi realizada pela diretora executiva da Sema pi, Vera Reis Brown, que destacou a
importante política pública de incentivo a serviços ambientais implementada pelo governo do
Acre.
O presidente do IMC, Érico Barboza, apresentou a lei estadual nº 2.308/2010, que instituiu o
Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), como política pública de incentivo
a serviços ambientais com múltiplas finalidades, entre as quais a regulação climática.
Ao longo da palestra, foi apresentada a situação atual do Sisa e os objetivos do Programa de
Conservação da Sociobiodiversidade. Érico Barboza ressaltou que o Sisa foi originalmente
concebido como um sistema normativo autossuficiente, devido à ausência de normas gerais
nacionais da União e que, posteriormente, alinhou-se às normas gerais nacionais estabelecidas
pela Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD), dada a adaptabilidade das normas do Sisa.

A abertura da palestra foi realizada pela diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown. Foto:
reprodução
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Outro tema abordado foi a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). O
gestor destacou que os objetivos do Sisa estão alinhados com os da PNPSA e destacou alguns
deles, como o estímulo à conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, do solo, da
biodiversidade, da paisagem, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, da
valorização econômica, social e cultural dos serviços ecossistêmicos, da regulação do clima e da
redução de emissões advindas de desmatamento e degradação florestal.
“A Lei do Sisa mostra-se atual, apesar de ter sido promulgada em 2010, 11 anos antes da PNPSA,
sendo dotada de plasticidade para a adaptação às novas realidades”, destaca Barboza.
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Jovens artesãos de Porto Dias recebem capacitação em torno e acabamento em madeira
Katiúscia Miranda 23/06/2021
O curso técnico de Torno e Acabamento em madeira, na modalidade presencial, que termina no
próximo dia 30, completa um ciclo de cinco capacitações realizadas por meio de uma parceria
que envolve o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas (Semapi) e a BVRio, instituição de âmbito internacional que promove o uso
de mecanismos de mercado para facilitar o cumprimento de leis ambientais e apoiar a economia
verde e de baixo carbono. Os beneficiários dos cursos são jovens artesãos da Associação
Seringueira de Porto Dias (ASPD), localizada no município de Acrelândia, projeto que se tornou
conhecido pelos artefatos de madeira produzidos com resíduos do manejo florestal, as famosas
gamelas.
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O curso técnico de Torno e Acabamento completa um ciclo de cinco capacitações realizadas por
meio de parceria entre Semapi e BVRio. Foto: cedida
As capacitações se iniciaram em março de 2020 para aproximadamente 12 jovens da comunidade
rural. As aulas estão sendo realizadas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Em função da pandemia, alguns módulos foram realizados na modalidade online, com conteúdos
sobre marketing e gestão comercial, sobre como dar sequência ao trabalho e relacionamentos
comerciais.

Gamelas produzidas pela Centro de Artesanato Porto Dias. Foto: cedida
O treinamento faz parte da iniciativa BVRio Design & Madeira Sustentável, que tem como
propósito promover a união entre design e responsabilidade socioambiental. O projeto prevê a
futura participação de designers brasileiros de renome internacional diretamente no coração da
Amazônia, para ensinar novas técnicas de desenho e construção de móveis e utensílios em uma
movelaria comunitária que está em fase de montagem pela Sema pi.
O governo, com financiamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Estado do Acre
(PDSA II) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), apoia a iniciativa e através das
articulações feitas pelos técnicos da Divisão de Desenvolvimento Florestal da Sema pi
(DDF/Semapi), está sendo possível realizar diversas parcerias com outros importantes
financiadores, a exemplo da BVRio e da Artesol, uma rede nacional de artesanato. Confira o site
da ASPD: https://www.artesanatoportodias.com/
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, lembrou também que recentemente foi
lançada uma obra de manutenção do ramal que dá acesso ao projeto da ASPD, que vai beneficiar
diretamente o projeto. A manutenção na estrada é uma iniciativa Sema pi, com financiamento do
PDSA II/BID.
“Dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, o governo, por meio da Sema pi, assinou
ordem de serviço para manutenção do Ramal São Pedro, no município de Acrelândia. A obra está
orçada em R$ 2,6 milhões e vai beneficiar diretamente dois projetos ligados à gestão ambiental,
um deles a ASPD. A obra vai ajudar também no escoamento dos produtos, melhorar a qualidade
de vida da população”, afirmou.
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“Lá na floresta, os designers poderão compartilhar seu conhecimento com os moradores,
especialmente para o desenvolvimento de peças de alto valor agregado, fabricadas com madeiras
de origem legal e responsável”, explicou o gerente da iniciativa Design & Madeira Sustentável
da BVRio, Renato Castro Santos.
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Capacitação jovens Porto Dias. Foto Cedida
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Governo lança consulta pública do Plano Anual de Outorga Florestal 2022
Katiúscia Miranda 23/06/2021
Nesta quarta-feira, 23, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
das Politicas Indigenas (Semapi), abriu para consulta pública a minuta do Plano Anual de Outorga
Florestal (PAOF 2022). O documento, instituído pela Lei de Gestão de Florestas Públicas (lei
federal nº 11.284/2006), é elaborado anualmente pelo órgão gestor com o objetivo de planejar a
concessão de florestas públicas para fins de produção florestal sustentável.
No processo de elaboração do PAOF 2022 do Acre, foram selecionadas três florestas públicas
que poderão ser concedidas pela Sema pi no período de janeiro a dezembro de 2022: Floresta
Estadual do Mogno, Floresta Estadual do Rio Gregório e Floresta Estadual do Rio Liberdade, que
compõem o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg).
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No processo de elaboração do PAOF 2022 do Acre, foram selecionadas três florestas públicas
que poderão ser concedidas pela Sema pi no período de janeiro a dezembro de 2022. Foto: Pedro
Devani/Secom
De acordo com o chefe da Divisão de Desenvolvimento Florestal (DDF) da Sema pi, Quelyson
Lima, “a elaboração do PAOF 2022 obedece a dispositivos legais e formais de consultas aos
órgãos e entidades de governo responsáveis, assim como considera a participação direta da
sociedade. A realização da consulta pública tem como objetivo propiciar aos diversos atores
interessados a possibilidade de se manifestarem sobre a minuta, e dar publicidade e transparência
às ações do Semapi nos processos de concessão florestal no estado do Acre”.
A minuta do PAOF 2022 poderá ser consultada no endereço eletrônico da
Semapi: http://sema.acre.gov.br/. As manifestações deverão ser encaminhadas pelo email concessaoflorestal.ac@gmail.com, até o dia 7 de julho de 2021, para avaliação pelos técnicos
e consolidação do documento final.
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Webinário no Mês do Meio Ambiente apresenta projeto na área de riscos de inundações
com abordagem social e cultural no Acre
Ângela Rodrigues 25/06/2021
A programação do Mês do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Acre semapi, contou com a participação de pesquisadores de renome nacional e
internacional durante o webinário sobre o projeto de pesquisa “Dados à Prova d’Água no Estado
do Acre”. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da SemapiAC no Youtube, nesta quintafeira, 24.
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O Dados à Prova d’Água é um projeto internacional colaborativo apoiado pela Semapi e conta a
participação de pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (Cemaden) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a Universidade de
Heidelberg, da Alemanha, e Universidade de Warwick, do Reino Unido. A pesquisa recebeu
também o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), Secretaria Estadual de Educação,
Cultura e Esportes (SEE), Defesa Civil Estadual e Municipal do Acre e órgãos da Prefeitura de
São Paulo (SP).

O webinário foi transmitido ao vivo pelo canal da Semapino Youtube. Foto: reprodução
O pesquisador João Porto de Albuquerque, doutor, professor e chefe do Centro de Ciência
Urbana e Progresso da Universidade de Warwick, do Reino Unido, realizou a introdução do
evento e, em seguida, para o detalhamento das etapas da pesquisa, facultou a palavra para as
contribuições dos colegas: a pós-doutora no Centro de Estudos em Administração Pública e
Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), Livia Degrossi; a pós-doutora da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Eaesp-FGV), Fernanda Lima Silva; e
o pesquisador do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Mário da Mata Martins.
João Albuquerque explicou que o Dados à Prova d’Água (Waterproofing Data – WPD, em
inglês) é um projeto de pesquisa multidisciplinar que trata da governança dos riscos de
inundações, com abordagem nos aspectos sociais e culturais da coleta e do uso de dados, os
quais irão servir de base para pesquisadores e técnicos e também às comunidades afetadas.
Livia Degrossi destacou que o objetivo final da pesquisa é ofertar à sociedade uma ferramenta
que ajude as pessoas a identificarem possíveis situações de riscos e ainda auxilie gestores na
tomada de decisões e na elaboração de planejamento voltado para a gestão de riscos, por meio
de um aplicativo, que será lançado em outubro. A ferramenta permitirá acesso a memórias de
eventos climáticos severos já ocorridos, mapeamentos de áreas e dimensionar novos eventos
climáticos severos, em tempo real, bem como verificar se determinada área ou região está
propensa a alagações e ou riscos.
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Base de dados servirá para pesquisadores, técnicos e também às comunidades afetadas. Foto:
reprodução
Os pesquisadores explicaram ainda que, ao longo da coleta de informações, buscaram dar
visibilidade e participação de cidadãos, a fim de também estimular a produzir e fazer circular a
informação, por meio de um mapeamento participativo. O projeto de pesquisa contou com mais
de mil mapeados ativos, em dez cidades acreanas, e 98 mil edificações adicionadas.
“Nosso projeto tem um foco muito específico, que é de fato tentar pensar em como nossas
atividades de pesquisa podem levar à transformação, no sentido de melhorias de práticas e
dados, perspectivas para que a gente possa enfrentar melhor os problemas das alagações como a
que gente viu, recentemente, no Acre”, destacou Albuquerque.

Dados técnicos poderão ser acessados por meio de um aplicativo, que será lançado ainda este ano.
Foto: reprodução
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Governo e pesquisadores apresentam estratégias e respostas ao período de estiagem 2021
em evento online
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Mais um evento online da Programação do Mês do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas semapi, destacou um importante tema
para os amazônidas com a chegada do verão. O webinário Pré-Seca Acre 2021 reuniu
especialistas e técnicos do governo que destacaram as principais ações em curso para
preparação, prevenção e resposta ao período de estiagem. O evento foi transmitido pelo canal da
Semapi no YouTube.

Especialistas e técnicos da área destacaram as principais ações em curso para o período de
estiagem. Foto: reprodução
A abertura foi realizada pela diretora executiva da Semapi Vera Reis Brown, que após suas
considerações, passou a mediação para a engenheira agrônoma e gestora do Núcleo de
Arborização Urbana da Semapi Esmilia Medeiros.
A primeira ministrante foi Ana Paula Cunha, do Centro de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (Cemaden), que realizou detalhamento do volume de chuvas ocorrido no
primeiro semestre deste ano. Foram apresentados ainda mapeamentos detalhados das áreas mais
propensas a sofrerem com a seca severa no Acre e um mapa comparativo das áreas
agroprodutivas mais afetadas com a seca de 2020.
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Ana Paula Cunha, do Cemaden, apresentou mapeamento de áreas mais propensas a sofrerem com
a seca severa. Foto: reprodução
Em seguida, o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), Luiz Alves,
apresentou a previsão climática e hidroclimática para o estado do Acre, para o trimestre, julho,
agosto, setembro de 2021 e apresentou um prognóstico do período de seca para os próximos três
meses em toda Amazônia Legal, incluindo o Acre.

Meteorologista do Sipam, Luiz Alves, apresentou a previsão climática e hidroclimática para o
Acre. Foto: reprodução
O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Orildo Cordeiro, que comanda as operações na
capital de enfrentamento a seca, prevenção e resposta as queimadas urbanas, ressaltou que o
Corpo de Bombeiro está preparado e organiza com antecedência as ações de enfrentamento,
especialmente no que se refere ao período de seca e queimadas urbanas.
“Como ocorre todo ano, o Corpo de Bombeiros está preparado e organizado para atuar no
enfrentamento, especialmente com o aumento das queimadas em áreas urbanas, terrenos
baldios, fazendas e áreas de florestas. De julho a setembro, vamos atuar em três frentes, por 24
horas, com possibilidade de acréscimo do efetivo, caso haja demanda maior de chamadas”,
destacou.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Após as apresentações, os palestrantes responderam às perguntas e dúvidas dos participantes.
Para saber mais, assista o debate que está disponível no Youtube da Semapi e confira ainda toda
a programação do Mês do Meio Ambiente.
Veículo
Ecos da notícia

Data
25.06.2021

Link
https://ecosdanoticia.net.br/2021/06/cruzeiro-do-sul-e-feijo-lideram-oranque-de-mais-focos-de-queimadas-no-acre-diz-levantamento-da-sema/

Cruzeiro do Sul e Feijó lideram o ranque de mais focos de queimadas no Acre, diz
levantamento da Sema
Juruá Online 25 De Junho De 2021

Foto: Reprodução
O período das queimadas ainda nem chegou e o Acre já registra 62 focos entre os dias 1º de
janeiro e 22 de junho. As informações são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas semapi, por meio de dados de satélites ligados ao Instituto Nacional de
Pesquisas.
Os municípios de Cruzeiro do Sul e Feijó lideram o ranque de queimadas no Acre, com 10
focos, cada. Brasiléia e Mâncio Lima aparecem em seguida, ambos com seis incêndios
registrados até o momento.
Rodrigues Alves e Tarauacá também estão empatados, com cinco focos. Marechal
Thaumaturgo, têm quatro e Epitaciolândia, Porto Acre e Rio Branco, três, cada. Possuem duas
notificações de fogo Assis Brasil, Senador Guiomard e Xapuri. Já Acrelândia fechou o semestre
com apenas.
Ainda não queimaram Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto
Walter, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira.
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As queimadas no primeiro semestre de 2021 são menos numerosas que as de 2020 e 2019 para o
mesmo período. No ano passado, o Acre queimou quase o dobro (120) entre janeiro e junho.
O período das queimadas urbanas e rurais começa em julho e vai até outubro.
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Sala de Situação do Cigma informa previsão da maior frente fria de 2021 no Acre
Katiúscia Miranda 28/06/2021
O informativo da Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento
Ambiental (Cigma) desta segunda-feira, 28, destaca a previsão da Divisão de Meteorologia do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) de que o Acre terá
a maior frente fria registrada este ano. O documento indica que a friagem chegou no começo
desta semana e provocará queda abrupta de temperatura em todo o estado, chegando à mínima de
11 graus na região do Alto Acre.
A Sala de Situação do Cigma é coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas semapi e prepara informativos hidrometeorológicos. “A previsão para esta
terça-feira é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer hora do dia em todo o oeste
acreano. Na capital e demais regiões, o dia começa nublado, mas aos poucos o tempo abre, sem
previsão de chuva. Esta friagem é a mais forte do ano até agora e provocará as temperaturas mais
baixas de 2021 até então nesta terça-feira. Esse sistema manterá o tempo ameno em todo o Acre
por quase toda a semana”, indica boletim.

A Sala de Situação do Cigma é coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas semapi e prepara informativos hidrometeorológicos. Foto: reprodução
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As máximas devem variar de 17 a 26°C para os municípios estado, sendo previstas temperaturas
mínimas de até 11° C, tendo a regional do Alto Acre registrando as mínimas mais expressivas,
com intensidade de ventos de moderados a fracos no decorrer dos dias. Na capital do estado, Rio
Branco, há previsão de, nesta terça-feira, 29, mínima de 13°C e máxima de 18°C; na quarta, 30,
a mínima será de 12°C e máxima de 22°C; e na quinta-feira, 1º, mínima de 14°C e máxima de
26°C.
Para mais informações acesse a previsão do tempo.
Confira a previsão para as temperaturas em todo o estado:
Alto Acre
Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de
11°C e a máxima de 26°C.
Baixo Acre
Mínima de 12°C e máxima de 26°C são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari,
Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.
Vale do Juruá
Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves,
os termômetros ficam entre 13°C e 25°C.
Vale do Purus
Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, faz entre 12° C e 25°C.
Vale do Tarauacá-Envira
Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá, a variação de temperatura fica entre a mínima de 14°C e a
máxima de 25°C.
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Governo e Exército realizam ações de educação ambiental para militares e suas famílias
Katiúscia Miranda 01/07/2021
O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas semapi,
em parceria com o 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), desenvolveu diversas
atividades de educação ambiental no mês de junho, que no Acre é considerado o Mês do do Meio

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Ambiente. O público foi formado por militares, que puderam convidar pessoas da família para
participar. As ações foram realizadas em Rio Branco.
O chefe da Divisão de Educação e Práticas Sustentáveis da Semapi James Alves, articulou a ação
junto ao batalhão. “A nossa parceria com o Exército Brasileiro é muito importante. Tivemos
atividades voltadas para adultos e também para o público infantil. Levamos flanelógrafo e
fantoches, além de realizar palestras sobre educação ambiental, abordando principalmente os
temas de queimadas e desmatamento”.

O chefe da Divisão de Educação e Práticas Sustentáveis da Semapi James Alves, articulou a ação
junto ao batalhão. Foto: cedida
Foi realizado ainda o plantio de mudas de árvores pelas crianças na área interna do 7º BEC. A
coordenadora do Núcleo de Arborização Urbana da Semapi Esmilia Medeiros, destacou que as
mudas frutíferas e florestais foram cedidas pelo Viveiro da Floresta, de Rio Branco, canteiro sob
a gestão da Semapi.
No dia 23 de junho foi realizada ainda uma palestra sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos
e Logística Reversa, voltada principalmente para a conscientização do público do batalhão sobre
o descarte correto de material utilizado durante as missões.
As atividades também marcaram as comemorações do aniversário de criação do batalhão,
ocorrido no dia 6 de junho.
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Ação de Educação Ambiental no 7 BEC. Foto cedida
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Governo e Exército realizam ações de educação ambiental para militares e suas famílias
por Redação 1 de julho de 2021 em Acre
O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas semapi,
em parceria com o 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), desenvolveu diversas
atividades de educação ambiental no mês de junho, que no Acre é considerado o Mês do do Meio
Ambiente. O público foi formado por militares, que puderam convidar pessoas da família para
participar. As ações foram realizadas em Rio Branco.
O chefe da Divisão de Educação e Práticas Sustentáveis da Semapi James Alves, articulou a ação
junto ao batalhão. “A nossa parceria com o Exército Brasileiro é muito importante. Tivemos
atividades voltadas para adultos e também para o público infantil. Levamos flanelógrafo e
fantoches, além de realizar palestras sobre educação ambiental, abordando principalmente os
temas de queimadas e desmatamento”.

O chefe da Divisão de Educação e Práticas Sustentáveis da Semapi James Alves, articulou a ação
junto ao batalhão. Foto: cedida
Foi realizado ainda o plantio de mudas de árvores pelas crianças na área interna do 7º BEC. A
coordenadora do Núcleo de Arborização Urbana da Semapi Esmilia Medeiros, destacou que as
mudas frutíferas e florestais foram cedidas pelo Viveiro da Floresta, de Rio Branco, canteiro sob
a gestão da Semapi.
No dia 23 de junho foi realizada ainda uma palestra sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos
e Logística Reversa, voltada principalmente para a conscientização do público do batalhão sobre
o descarte correto de material utilizado durante as missões.
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As atividades também marcaram as comemorações do aniversário de criação do batalhão,
ocorrido no dia 6 de junho.

Ação de Educação Ambiental no 7 BEC. Foto cedida
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Capacitação para uso da Plataforma MAP-Fire é realizada na programação do Mês do Meio
Ambiente
Ângela Rodrigues 01/07/2021
A capacitação para uso da Plataforma MAP-Fire foi realizada nesta quarta-feira, 30, dentro da
programação do Mês do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente semapi.
A transmissão online foi no canal da Semapido YouTube e pode ser acessada a qualquer
momento. Os participantes, previamente escritos, receberam certificado.
A abertura do evento foi realizada pela diretora executiva da Semapi Vera Reis Brown, que,
após as boas-vindas, fez a apresentação dos pesquisadores responsáveis pela etapa de pesquisa e
manipulação da plataforma: Liana Anderson, pós-doutora e pesquisadora do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e João dos Reis, geógrafo e doutor
em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Capacitação para uso da Plataforma MAP-Fire contou com a contribuição dos pesquisadores
Liana Anderson e João dos Reis. Foto: reprodução
“A plataforma MAP-Fire foi pensada para apoiar a gestão de risco de impactos associados a
incêndios florestais, adaptada para Região MAP, área trinacional que engloba a Região Madre
de Dios/Peru, o Estado do Acre/Brasil e o Departamento de Pando/Bolívia, a partir de uma série
de dados obtidos por meio de pesquisas cientificas voltadas para a temática”, explicou Liana
Anderson.
Após a etapa de pesquisa, os dados foram disponibilizados numa plataforma com objetivo de
oferecer informações para minimizar os riscos de queimadas e incêndios severos, eventos
climáticos extremos e ainda permitir o acesso a informações, em tempo real, sobre indicadores
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de queimadas, desmatamento, precipitação acumulada, precipitação observada, entre outros
recursos.
O pesquisador João dos Reis, responsável pela capacitação, realizou uma introdução sobre o
desmatamento e a repercussão negativa nos meios de comunicação, quase sempre agravados no
período de seca. Em seguida, apresentou as ferramentas disponíveis na plataforma e como fazer
melhor uso das informações de serviço de alertas e eventos críticos, e dos dados de
desmatamento e degradação ambiental.

O pesquisador João dos Reis apresentou as ferramentas disponíveis na plataforma MAP-Fire.
Foto: reprodução
Com a explicação didática, os participantes aprenderam como utilizar a interface do módulo de
monitoramento, bem como recursos de navegação pelas barras de ferramentas para melhor
acesso à base de dados disponíveis e suas análises.
Ao longo da capacitação, João dos Reis detalhou os cinco eixos projetados no desenvolvimento
da plataforma MAP-Fire. O primeiro deles refere-se à etapa de pesquisa que reuniu dados
científicos que servem de base para o conhecimento do risco. O segundo diz respeito ao uso de
informações voltadas para o monitoramento, a observação, a coleta de dados, a organização e a
análise, que permitem produzir as informações disponibilizadas na plataforma.
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Participantes conheceram os cinco eixos projetados no desenvolvimento da plataforma MAPFire. Foto: reprodução
O terceiro eixo foi o da educação e comunicação, que cumpre o importante papel de informar
gestores, técnicos e a sociedade sobre os índices de queimadas e incêndios florestais. O quarto
eixo está relacionado à capacidade de prevenção por meio do uso das informações disponíveis
na plataforma, que auxiliam a reduzir os riscos e subsidiar os gestores na tomada de decisões,
que por sua vez, converge com o quinto eixo, que é a capacidade de resposta e reação nas ações
para minimizar os impactos diretos e indiretos voltados para reduzir os focos de calor na
Amazônia.
Saiba mais:
E esse é o link pra acessar a plataforma: https://terrama.cemaden.gov.br/griif/mapfire/monitor/
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Prefeitura de Brasiléia inaugura Praça do Turismo em programação dos 111 anos da cidade
Publicado em 01/07/2021 Por Assessoria

A Pracinha do Turismo, no centro de Brasiléia, foi revitalizada com bancos, parquinhos para as
crianças, bem colorida para que possa ser um local mais atrativo. A inauguração foi realizada na
quarta-feira (30), e contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem do vice-prefeito
Carlinhos do Pelado, a primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli, com a presença de secretários
municipais e secretário de estado do Meio Ambiente Israel Milani, familiares do homenageado e
moradores do bairro.
Inauguração da praça Jurandir Alves Pereira, faz parte da programação oficial do aniversário de
111 anos de fundação do município de Brasiléia, comemorado no dia 3 de julho.
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A prefeita Fernanda Hassem falou do evento. “Quando assumimos a prefeitura ainda em 2017, a
gente sonhava com esse espaço organizado com pracinha, os moradores sempre pediam e hoje
fazendo parte da programação dos 111 anos da nossa cidade, estamos realizando esta entrega.
Quando a gente chega aqui e vê acolhida das crianças, a maioria moradoras da rua, é uma alegria.
Poder homenagear seu Jurandir Alves, uma pessoa que tanto contribuiu para o desenvolvimento
da nossa cidade, é uma felicidade, garantindo mais um espaço de lazer a população. Nossos
agradecimentos ao deputado Leo de Brito que alocou emenda para a construção da pracinha do
Turismo”, destacou a prefeita.

Os recursos são oriundos de emenda extra, do deputado federal Léo de Brito, no valor de
223.107,14, convênio com ministério do turismo, com a contrapartida da prefeitura de Brasiléia.
José Ronald, filho do homenageado Jurandir Alves, falou da emoção de seu pai ser homenageado.
“É um orgulho para a nossa família nosso pai ser homenageado ele foi uma pessoa que contribuiu
tanto com Brasiléia ajudou construir a igreja católica, o banco da Amazônia, correios entre tantos
prédios aqui em Brasiléia como mestre de obra”, destacou.
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Grileiros e madeireiros de Rondônia invadem Acre
Por Fabio Pontes Publicado em: 02/07/2021

Depois de devastar a Ponta do Abunã (RO), o alvo agora das ações criminosas são as áreas de
floresta ainda intactas do estado vizinho
A foto acima mostra o Batalhão Ambiental da PM do Acre em operação (Foto Cleiton Lopes
BPA-AC)
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Rio Branco (AC) – Quadrilhas especializadas em roubo de madeira em Rondônia agora invadem
o Acre, estado vizinho. No começo de junho, após 18 dias de realização da Operação Curupira, o
Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), unidade da Polícia Militar acreana, flagrou 127 toras
sendo roubadas em solo acreano por madeireiras da Ponta do Abunã, localizada na tríplice divisa
com o Acre e o Amazonas. O valor da carga foi avaliado em 600 mil reais.
O flagrante é a ponta de um conhecido esquema criminoso na Amazônia, que envolve o roubo de
madeira e a grilagem de terras públicas. Os criminosos ambientais de Ponta do Abunã estão
mirando as fartas áreas de floresta ainda intactas do Acre. A invasão acontece no momento em
que o governador acreano, Gladson Cameli (PP), se inspira na política do agronegócio do estado
vizinho, colocando em prática o processo que se chama a “rondonização” do Acre.
Como quase todo o extremo oeste de Porto Velho, capital de Rondônia, foi devastado para a
retirada de madeira e abertura de fazendas de gado, as florestas nos estados vizinhos são as únicas
opções para fornecer madeira nobre às madeireiras – como também acontece no sul do Amazonas.
Trata-se de um esquema operado em várias etapas.
Após o desmate e o roubo de madeira nobre, essas áreas são demarcadas e ocupadas por invasores.
“Regularizada a posse”, os grileiros as vendem para terceiros. A infiltração de grileiros de
Rondônia tem sido identificada por operações realizadas pelo BPA.
“Entre 2018 e 2019, da [Floresta Estadual do] Antimary para lá, o número de pessoas que vêm de
outros estados, principalmente de Rondônia, aumentou muito. Eles começaram a fomentar as
invasões de terras públicas, projetos de assentamento e terras privadas”, explica o major Kleison
Albuquerque, comandante do BPA. “Em todos os locais que vamos tem gente de fora. Gente que
veio de fora para invadir. ”
Em 2021, os policiais também identificaram a entrada de madeireiros rondonienses para roubar
toras em áreas de floresta na divisa entre os dois estados. Entre o fim de maio e o começo de
junho, o BPA recebeu denúncias de derrubada ilegal em áreas de reserva legal de fazendas no
município de Acrelândia, vizinho aos distritos de Nova Califórnia e Extremo, pertencentes a
Rondônia.
Esses distritos estão localizados na região conhecida como Ponta Abunã, uma das regiões
rondonienses caracterizada pela intensa atividade madeireira. Além do leste acreano, o sul do
Amazonas, no município de Lábrea, também é alvo das madeireiras da Ponta do Abunã.
O Acre tem registrado elevadas taxas de desmatamento decorrente, sobretudo, da invasão de
terras públicas – sejam elas áreas não destinadas ou unidades de conservação e projetos de
assentamento. Áreas de reserva legal em propriedades privadas também são afetadas.
Na Operação Curupira, em junho deste ano, três homens foram presos, e tratores e motosserras,
apreendidos. As toras que já estavam cortadas e prontas para o transporte tiveram como destino
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o pátio do BPA em Rio Branco, e não as serrarias de Nova Califórnia. A polícia, contudo, ainda
não decifrou como a madeira tem sido “esquentada” no estado vizinho. “A gente não sabe qual é
o processo que eles usam em Rondônia para comercializar esta madeira”, afirma o comandante
do batalhão ambiental.
Em maio, investigações da Polícia Federal – que resultaram na Operação Akuanduba – apontaram
que um dos esquemas usados para “lavar” madeira roubada na Amazônia é a utilização de planos
de manejo, que estão sendo fraudados. Entre os alvos da PF está ex-ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, investigado por suspeita de facilitação ao contrabando de madeira.
A coação das madeireiras

Operação Curupira, do BPA, flagra roubo de madeira em áreas do município de Acrelândia, na
divisa com Rondônia. (Foto: Sejusp/Acre /Junho/2021)
Segundo o major Kleison Albuquerque, do BPA, os moradores da zona rural de Acrelândia têm
medo de passar informações à polícia. Apenas relatam que “o pessoal vem de fora para comprar.
” Essa compra, explica o oficial, é feita na base da intimidação. Ou o “comprador” impõe um
valor bem abaixo do mercado ou nada paga. Intimidados, os produtores nada fazem. Para fugir
da fiscalização permanente que existe entre as divisas do Acre e de Rondônia, onde há presença
da polícia, os caminhões “toreiros” com carga roubada trafegam por ramais paralelos à rodovia
principal.
O Acre está ligado à Rondônia pela BR-364. E é ao longo desta rodovia federal que pessoas do
estado vizinho vêm realizando outro delito: a invasão de terras públicas. “A situação é mais
problemática nas proximidades da BR. Você pode notar que só há ocupação nas margens da BR
e dos rios. Não tem nada no miolo [meio da floresta]. Até tinha nos fundos, mas são regiões de
muito difícil acesso”, ressalta Albuquerque.
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As áreas visadas pelos grileiros são as mais ricas em madeira de alto valor comercial. Grande
parte dessa região está protegida por unidades de conservação (UCs), como a Floresta Estadual
do Antimary, no município de Sena Madureira. A UC é acessível por meio de ramais acessíveis
pelas margens da rodovia federal.
Segundo o major Albuquerque, numa das operações de combate à grilagem no Antimary, a polícia
descobriu que, em apenas uma das áreas desmatadas, houve a movimentação financeira de 1,8
milhão de reais com a venda de lotes medindo de 10 a 20 hectares.
“A gente perguntava para as pessoas ‘você comprou de quem? ’. Daí diziam, comprei de Fulano,
de Beltrano. Alguém vendeu lotes por 20, 30, 100 mil reais. Esses quase dois milhões de reais
foram em uma só transação. A gente não sabe quantas vezes foi vendido”, comenta o militar.
As investigações apontam que as estratégias dos grileiros são sempre as mesmas. Há a invasão da
terra pública, o desmatamento e a construção de uma casa para “marcar território”. Depois, ou é
feito roçado com milho e macaxeira ou pasto para o boi. Quando a fiscalização chega, o invasor
diz já morar ali há anos. Mas ao analisar imagens de satélite constata-se que até meses atrás toda
a área era apenas floresta.
“Esta presença de gente de fora para fomentar as invasões está cada vez mais forte. A gente
procura dar uma resposta, mas a dinâmica da invasão é muito rápida”, diz o comandante do BPA.
Se antes os desmatamentos para fins de ocupação eram feitos em pequena escala por movimentos
sociais de sem-terra, hoje é diferente. “Agora são associações criminosas que se juntam para
invadir. ”
Facções invadem assentamentos

Batalhão Ambiental da PM do Acre em Operação (Foto: Marcos Vicentti-Secom-AC)
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Dentro destas “associações” estariam atuando membros de facções criminosas. Após já terem
100% do controle da rota do tráfico da droga produzida na Bolívia e no Peru, as facções
encontraram na venda de lotes de terras públicas invadidas uma boa fonte de financiamento.
Conforme denúncia feita à Amazônia Real, integrantes de facções criminosas de Rondônia
podem estar envolvidos no roubo de madeira e desmatamento na reserva legal do Projeto de
Assentamento (PA) Antônio de Holanda, no município do Bujari, distante a 30 quilômetros de
Rio Branco.
O denunciante pediu anonimato para a reportagem ao fazer a denúncia. De acordo com ele, o caso
já foi levado ao conhecimento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
O PA Antônio de Holanda tem 108 famílias assentadas em lotes de 10 hectares cada. A reserva
legal mede 540 hectares. “São 108 famílias com crianças, muita gente lá dentro abandonada pelo
Estado, trabalhando miseravelmente, lutando para sobreviver”, relata a fonte.
Parte deste resto de floresta já foi derrubada pelos invasores e está à espera de dias mais secos
para ser incendiado. De acordo com a denúncia, ao menos 200 pessoas estariam envolvidas. O
denunciante afirma que em um outro assentamento vizinho, com 600 famílias, conhecido como
PA Fazenda Brahma, membros de facção estariam intimidando os moradores a abandonarem suas
áreas.
“Pessoas lá do entorno afirmam que as facções estão batendo na porta de cada uma e ameaçando.
Contam que muitas pessoas estavam vendendo os lotes com medo e procurando outro lugar”,
afirma o denunciante.
Questionado sobre a possível participação de facções criminosas no esquema de grilagem de
terras no Acre, o comandante do BPA foi cauteloso. De acordo com ele, tal ligação só pode ser
feita a partir de investigações da Polícia Civil. Mas o oficial afirma ser comum seus policiais
receberem informações da presença de facções criminosas em desmatamentos durante as
operações em campo.
O que dizem as autoridades
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O governo do Acre afirma que tem atuado em ações de repressão a crimes ambientais. Em nota,
garante que mesmo em situação de pandemia, as ações para conter as invasões às unidades de
conservação não foram interrompidas. Essas operações são coordenadas a partir do Comitê de
Ações Integradas de Meio Ambiente, criado por meio de decreto de abril do ano passado.
“As estratégias estabelecidas visam garantir a conservação das florestas e a continuidade dos
negócios florestais em curso, tais como as concessões florestais, o manejo madeireiro florestal, o
manejo não madeireiro, este com cadeias de valor importantíssimas para a bioeconomia, dentre
outras atividades apoiadas pelo governo e que garantem a manutenção de milhares de famílias
nessas unidades”, informa a nota.
O Incra afirma que qualquer informação recebida pelo órgão sobre a invasão das reservas legais
de seus projetos de assentamento é encaminhada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal,
ao mesmo tempo em que equipes técnicas são enviadas às comunidades rurais. “A Procuradoria
Federal Especializada também é acionada a fim de adotar as medidas judiciais cabíveis”, diz nota
enviada à reportagem.
De acordo com o Incra, em 2020, 150 pessoas foram autuadas por ocupação irregular nas áreas
de reforma agrária no Acre. O Incra afirma manter monitoramento remoto constante das reservas
dos PAs para coibir o desmatamento ilegal e a invasão para grilagem. Os assentamentos no
município de Bujari, segundo o órgão federal, estão entre as prioridades.

Operação Curupira, do BPA do Acre (Foto: Sejusp/Acre /Junho/2021)
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Brasiléia entrega Praça Hugo Poli revitalizada e comemora com show da banda de música
da PM
Publicado em 02/07/2021 Por Assessoria

Fazendo parte das comemorações dos 111 anos de fundação da cidade de Brasiléia, a prefeitura
realizou a reinauguração da Praça Hugo Poli, que recebeu um parque temático “Pequeno Príncipe,
com brinquedos, construídos com material reciclável e com um olhar ambiental, pois todos os
brinquedos para funcionar, precisam da ajuda dos pais, havendo maior interação entre pais e
filhos.
Para comemorar esse momento a banda de música da Polícia Militar, a Furiosa, realizou um
grande show para a população local, cantando com seus 25 músicos, diversas músicas da popular
à clássica, onde foram aplaudidos pelas pessoas presentes.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

A prefeita Fernanda Hassem chegou na praça acompanhada de crianças no Trenzinho da Alegria,
conversando com pais e visitantes que aguardavam na praça central.
“Sou grata à população de Brasiléia que me viu nascer e crescer aqui, na época de nossa infância
não tinha muito brinquedo e hoje podemos proporcionar para essas crianças um local adequado
que traga alegria, com esses materiais que são reutilizados, que o artista plástico Vando Cunha
foi criando. Agradeço ao Secretário de Cultura Ieve TerraNova que eu tanto cobrei e que faz
acontecer, à toda nossa equipe. Hoje as pessoas chegam em Brasiléia e tem outra cara, mais
cuidada, limpa e a população tem orgulho da cidade que mora. Só temos que comemorar os 111
anos da nossa cidade com alegria e com paz, nossa população está se vacinando e logo voltaremos
com a rotina normal, com a graça de Deus. Agradecemos à Banda de Música da PM, em nome
do primeiro tenente Sandoval, por esse lindo show”, finalizou Fernanda Hassem.

Além da prefeita Fernanda Hassem, acompanhada da equipe municipal, participaram a deputada
federal Vanda Milani, secretário de estado de Meio Ambiente Israel Milani, prefeito Jerry Correia
de Assis Brasil, deputado federal Léo de Brito e a comunidade em geral.
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Governo prepara mais uma edição do programa Ação Humanitária Itinerante no Jurupari
5 de julho de 2021 - 00:55 Brasil
O Governo do Estado do Acre vai realizar neste mês de julho mais duas edições do programa
Ação Humanitária Itinerante, uma série de serviços de várias secretarias de estado que leva
cidadania, saúde e dignidade às comunidades mais distantes do estado, sobretudo as mais isoladas.
A primeira delas beneficiará os moradores do rio Jurupari, entre a região do município de Manoel
Urbano e Feijó.

Moradores do rio Purus acenam para equipe do governo Gladson Cameli, em expedição à
comunidade do Chandless para levar serviços médico, odontológico, social e jurídico como parte
do programa Ação Itinerante Humanitário Foto: Odair Leal/Secom
Entre a próxima quarta-feira, 7 e o domingo dia 11, as equipes do governo estarão na comunidade
do rio Jurupari, que desagua no rio Purus, e depois, do dia 14 a 17 de julho, na região do Acuraua,
em Tarauacá.
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Lanchas da Semapie de outras secretarias navegam pelo rio Chandless na primeira edição do
programa Ação Humanitária Itinerante, do governo do Estado Foto: Odair Leal/Secom
Mas, afinal, como é a logística de uma edição do Ação Itinerante? A resposta vem do êxito da
primeira edição, ocorrida no Parque Estadual do Chandless, no mês passado.

Da esquerda para a direita Celso Nascimento, da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do
Acre e James Alves. Chefe da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre Foto: Odair Leal/Secom
Segundo James Alves, chefe da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre semapi, responsável
pela coordenação de material e recursos humanos do programa Ação Humanitária Itinerante, a
logística em torno das edições requer muita responsabilidade e profissionalismo.
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Parte da equipe da Secretaria de Estado de Saúde do Acre na primeira edição do programa Ação
Humanitária Itinerante no rio Chandless Foto: Odair Leal/Secom
“Estamos falando de mais de 100 pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para servir a essas
comunidades tão merecidas do apoio governamental. Isso requer muita dedicação e força de
vontade para fazer o melhor, algo que nos anima porque está no plano de ação do governo Gladson
Cameli”, ressalta Alves, que além de fazer parte da área estratégica da Semapié sociólogo de
formação e um dos maiores entusiastas da interiorização dos serviços públicos.

Servidoras da Semapi em trabalho voluntário na cozinha; satisfação de alimentar a equipe do
governo e a própria comunidade é o que move essas mulheres Foto: Odair Leal/Secom
Combustível para uma semana inteira, incluindo automóveis e barcos. Provisões de arroz, feijão,
óleo de cozinha e proteínas animais são apenas alguns dos itens que devem ser providenciados
pela equipe sob o comando de James Alves para que tudo transcorra da melhor maneira possível.
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Governador Gladson Cameli e a primeira dama Ana Paula Cameli observam pássaro na primeira
edição do programa Ação Humanitária Itinerante, no Chandless; carinho com a população rural
move o casal Foto: Odair Leal/Secom
Como resultado prático disso tudo está a primeira edição, como já mencionada nesta reportagem,
que no último dia 29 de maio aconteceu no Parque Estadual do Chandless, permitiu que, pela
primeira vez em 11 anos 16 famílias compostas por 76 homens, mulheres e crianças, recebessem
o governador Gladson Cameli acompanhado da primeira-dama, Ana Paula Cameli. A última vez
que um chefe do Poder Executivo havia ido até a região tinha sido em novembro de 2010.
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Crise hídrica no Acre: causas e consequências
Taiane Lima recebe no Audiência Pública - Rio Branco desta terça-feira (6), o diretor de
operações da Depasa, Alan Ferraz; o coordenador municipal de Defesa Civil em Rio Branco,
Major bombeiro militar Cláudio Falcão; e a diretora executiva da Semapi Vera Reis Brown.
Por Taiane Lima 06/07/2021
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Governo prepara mais uma edição do Ação Humanitária Itinerante
A Tribuna 6 de julho de 2021
O governo do Estado do Acre vai realizar, neste mês de julho, mais duas edições do programa
Ação Humanitária Itinerante, uma série de serviços de várias secretarias de Estado que leva
cidadania, saúde e dignidade às comunidades distantes, sobretudo as mais isoladas. A primeira
delas beneficiará os moradores do Rio Jurupari, na região entre os municípios de Manoel
Urbano e Feijó.
Entre a próxima quarta-feira, 7 e o domingo, 11, as equipes do governo estarão na comunidade
do Rio Jurupari, que desagua no Purus, e depois, do dia 14 a 17 , na região do Acuraua, em
Tarauacá.
Mas, afinal, como é a logística de uma edição do Ação Itinerante? A resposta vem do êxito da
primeira edição, realizada no Parque Estadual do Chandless, no mês passado.
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Governador Gladson Cameli atende comunidades mais distantes
Segundo James Alves, chefe da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas do Acre semapi, responsável
pela coordenação de material e recursos humanos do programa Ação Humanitária Itinerante, a
logística em torno das edições requer muita responsabilidade e profissionalismo.
“Estamos falando de mais de cem pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para servir a
essas comunidades tão merecedoras do apoio governamental. Isso requer muita dedicação e
força de vontade para fazer o melhor, algo que nos anima porque está no plano de ação do
governo Gladson Cameli”, ressalta Alves, que, além de fazer parte da área estratégica da
Semapi é sociólogo de formação e um dos maiores entusiastas da interiorização dos serviços
públicos.
Combustível para uma semana inteira, incluindo automóveis e barcos. Provisões de arroz,
feijão, óleo de cozinha e proteínas animais são apenas alguns dos itens que devem ser
providenciados pela equipe sob o comando de James Alves para que tudo transcorra da melhor
maneira possível.
Como resultado prático disso tudo está a primeira edição, como já mencionada nesta
reportagem, que no último dia 29 de maio foi realizada no Parque Estadual do Chandless, e
permitiu, pela primeira vez em 11 anos, que 16 famílias compostas por 76 homens, mulheres e
crianças, recebessem o governador Gladson Cameli acompanhado da primeira-dama, Ana
Paula. A última vez que um chefe do Poder Executivo havia ido até a região foi em novembro
de 2010.
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Risco de queimadas é alto ou critico no Acre neste sábado (10), diz Sema
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Vários pontos ao redor de Rio Branco, Brasiléia e Xapuri apresentam risco “crítico” de fogo neste
sábado (10). A parte central e ao leste do Acre apresentam níveis “crítico” e “alto”.
Da região central até parte do Vale do Juruá, o risco é “médio”. Em boa parte do Juruá, o risco é
“baixo” e “mínimo”.
Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o princípio do Risco de Fogo é de que quanto
mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação.
Do início do ano (1/1/2021) até o dia 8 de julho, os municípios de Cruzeiro do Sul e Feijó
apresentaram maior acumulado de focos de queimadas.

Os municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Porto Acre e Rodrigues Alves registraram o maior
número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos
demais municípios.
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Assim, diz a Semapi os municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Porto Acre, Rodrigues Alves e
Cruzeiro do Sul tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de
queimadas e incêndios florestais, caso o cenário indique aumento dessa tendência.
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Governo lança plano que cria medidas contra queimadas ilegais no Acre
Publicado em 10/07/2021
Por Edmilson Ferreira

A Secretaria de Meio Ambiente calcula que em 2020, 2,5 mil hectares foram queimados em áreas
urbanas do Acre. Na tentativa de evitar que isso se repita, o governo lançou em junho o Plano
Operacional de Combate às Queimadas.
A Operação Fogo Controlado é uma força-tarefa envolve outros órgãos do Estado e visa prevenir,
fiscalizar e combater os incêndios ambientais.
Uma das ações já está implementada: a criações brigadas voluntárias foram formadas e equipadas
em nove unidades de conservação do estado. Nos últimos anos, as florestas acreanas têm
apresentado aumento no registro de queimadas, principalmente devido à intensificação de
invasões em terras públicas.
A Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
(Cigma) já emitiu alerta de seca moderada a severa para os próximos meses. Os dados obtidos
por imagens de satélite são fundamentais para o acompanhamento das regiões mais vulneráveis e
tomada de decisões em tempo hábil.
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Brasiléia é o município do Acre com mais focos de queimadas
Publicado em 12/07/2021
Por Raimari Cardoso - Correspondente em Xapuri - AC

Como era esperado, os registros de focos de queimadas dispararam no Acre a partir do começo
de julho e o estado já alcança, em 2021, a mesmo nível de detecções feitas pelos satélites de
referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) entre 1º de janeiro e 12 de julho do
ano passado.
De acordo com os dados do Inpe que estão disponíveis no programa Queimadas, o estado acreano
já registrou 170 focos neste ano, apenas 2 a menos que no ano passado, uma diferença de somente
1%. Desse total, 50 focos de queimadas foram detectados apenas nos últimos 7 dias.
Entre os municípios acreanos, Brasiléia se destacou nos últimos 7 dias, registrando mais de 16%
dos focos de queimadas detectados neste período. Até então, Cruzeiro do Sul e Feijó eram os
responsáveis pelos maiores números desde que as atenções começaram a se voltar para a
divulgação dos dados.
Focos por municípios do Acre (01/01/2021) a 12/07/2021):
· Brasiléia – 20 focos (11,8%)
· Sena Madureira – 17 focos (10%)
· Cruzeiro do Sul – 16 focos (9,4%)
· Tarauacá – 16 focos (9,4%)
· Feijó – 13 focos (7,6%)
2020 foi o segundo ano em número de focos de queimadas no Acre desde o início da série histórica
do Inpe (1998) com 9.193 registros. O ano de maior ocorrência de queimadas no estado foi 2005,

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
com 15.993 focos, quando grande parte da Reserva Extrativista Chico Mendes foi devastada pelo
fogo.
Preocupação
No ano passado, o Acre bateu o recorde da década em área queimada, de acordo com o Projeto
Acre Queimadas, da Universidade Federal do Acre. Foram 265 mil hectares queimados entre
janeiro e a primeira semana de novembro, 40% a mais do que o registrado no mesmo período de
2019 (190 mil hectares) e superando em mais de 15% o recorde dos últimos 10 anos.
Ainda de acordo com o projeto da Ufac, metade dos focos de queimadas no Acre ocorreu em
municípios que ainda detêm extensas áreas de florestas preservadas, incluindo alguns sem acesso
rodoviário e que até pouco tempo atrás não eram motivo de grande preocupação, como Jordão e
Marechal Thaumaturgo, que tiveram em 2020 aumento de 20% e 94%, respectivamente, no
número de queimadas em comparação ao mesmo período de 2019.
Medidas
Com o objetivo de se antecipar com ações de prevenção e definição de estratégias de combate a
incêndios, o governo do estado lançou, no começo de junho, o Plano Operacional de Combate às
Queimadas 2021 – Operação Fogo Controlado/CBM.
Coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, mas envolvendo outras entidades, o plano
prevê ações educativas e de conscientização no combate a incêndios e queimadas em todos os
municípios do estado.
O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) já emitiu alerta
de seca moderada a severa para os próximos meses. Os dados obtidos por imagens de satélite são
fundamentais para o acompanhamento das regiões mais vulneráveis e tomada de decisões em
tempo hábil.
O Cigma é coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas
semapi e conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto de Terras
(Iteracre), o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do Acre
(Funtac).
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensifica ações de combate a queimadas
Juruá Online 12 De Julho De 2021
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Foto: Reprodução
Publicidade
Com o objetivo de combater o aumento no número de focos de queimadas na cidade de Cruzeiro
do Sul, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensificou as ações preventivas de educação
e fiscalização. O combate é realizado em conjunto com a Defesa Civil Municipal em parceria com
outros órgãos como Corpo de Bombeiros, Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre (Imac)
e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas semapi.
De acordo com os números oficiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de janeiro a julho
de 2021 foram registradas em Cruzeiro do Sul 147 ocorrências de focos de incêndios, sendo 22
em maio, 50 em junho e em apenas 10 dias de julho já são 32 casos.
Para realizar o combate aos focos a Prefeitura atua com uma brigada de incêndio do município,
composta por 12 profissionais, que realizam diariamente o combate aos incêndios em áreas de
florestas no município.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Ygoor Neves, o município também vem
realizando um trabalho de conscientização junto aos moradores, levando informações sobre os
prejuízos ambientais e de saúde causados pelos focos de queimadas.
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“Nesse período sempre acontece um aumento nos casos de queimadas, e pensando nisso além da
parte operacional fizemos todo um trabalho educativo para que haja a conscientização da
população. Nossas equipes estão todos os dias na rua realizando um trabalho de combate a esses
incêndios”, disse Neves.
O prefeito Zequinha Lima enfatizou que a gestão esta empenhada em reduzir os números de
queimadas, porém é preciso que haja a colaboração da sociedade.
“Nossa gestão esta empenhada no combate às queimadas, colocamos nossa estrutura de
servidores, nossa brigada de incêndio a disposição, em parceria com o Corpo de Bombeiros, para
juntos atuarmos nessa empreitada. Contudo precisamos do apoio da população, todos precisam
entender que não podemos queimar, principalmente nesse período”, disse o prefeito.
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Ação Humanitária promove mais de 1,5 mil atendimentos no Jurupari

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Márcio Nunes 13 de Julho de 2021
Alzenira Silva Carneiro mal dormiu pensando no dia seguinte. Na sexta-feira, 9, acordou às 5
horas, fez o café, serviu ao marido e devorou uma tapioca. Voltou para o quarto. Foi retirar da
penteadeira a roupinha da filha menor, Latife, de 5 meses. Arrumou a mais velha, Lorrane, de 10
anos, e seguiu com elas e o marido, Raimundo Nonato da Silva Cataiana, 48, numa viagem de
dois quilômetros por mata fechada até a ponta do asfalto. Dali, andaram mais 1,5 km até a sede
do Parque Estadual do Afluente, para consultar-se com médicos num dos locais mais isolados do
estado, a região do Rio Jurupari, entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó (distante 291
quilômetros de Rio Branco pela BR-364).
A mulher de 41 anos, humilde, sofrida e de coração grandioso, foi juntar-se com o restante da
família – os sogros e irmãos – para participarem da segunda edição do programa Ação
Humanitária Itinerante, uma série de serviços oferecidos pelo governo do Estado do Acre, que
está levando cidadania e saúde a milhares de famílias que moram nas comunidades mais remotas
do estado. A edição ocorreu entre a quarta-feira, 8, e o domingo, 11, na Unidade de Gestão
Ambiental Integrada (Ugai) da Floresta do Afluente. Ali, foram realizados mais de 1.500
atendimentos, entre consultas médicas nas áreas de ginecologia e obstetrícia, bem como na
odontologia. Também foram proporcionados exames laboratoriais, distribuídos medicamentos e
oferecida vacinação contra a Covid-19, além de palestras com temas em educação ambiental e
empreendedorismo, serviços psicológicos e jurídicos e emissão de documentos.
A área é lar de 149 famílias que vivem da agricultura familiar, num espaço de pelo menos 250
mil hectares. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) também participou da ação, com
o projeto Semana da Paz em Casa, da Coordenadoria de Proteção à Mulher. O entendimento de
Israel Milani, secretário de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, mais uma das pastas
que integra o programa, atender o homem do campo nas suas necessidades contempla com
sucesso os anseios da administração do governador Gladson Cameli, que é o de valorizar essas
pessoas.
“A Ação Humanitária Itinerante é uma iniciativa da gestão ambiental do governo Gladson Cameli
que está valorizando as pessoas que vivem nas unidades de conservação e nos entornos. E isso é
muito importante para que tenham cidadania e qualidade de vida”, ressalta Israel Milani. “É algo
formidável, porque é o governo unido e presente nas florestas, cuidando das pessoas que, por sua
vez, ajudam a conservar os recursos naturais”, completa o secretário. A secretária de Estado de
Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, também participou, contribuindo com uma
palestra sobre como vender melhor os produtos agroextrativistas e noções gerais de como
administrar o dinheiro e pequenos negócios. “Queremos trazer para as pessoas conhecimentos
que possam colaborar para uma vida mais plena, mesmo vivendo dentro da floresta”,
destaca. Raimundo Nonato Cataiana, um dos integrantes da família mencionada no início desta
reportagem, estava lá, sem pregar o olho durante as palavras da secretária-palestrante.
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“Eu cultivo legumes e vendo na beira da BR. Só fiz até a primeira série [do ensino fundamental]
mas sei escrever meu nome. O quanto eu entender aqui será bom para mim”, dizia Cataiana,
entusiasmado, uma hora antes de também ser beneficiado com uma das mais de 150 cestas básicas
oferecidas aos comunitários, como são chamados os moradores da Floresta Estadual do Afluente,
pela Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para
Mulheres (SEASDHM).
“Agradeço por virem nos socorrer”, diz colono acometido por hérnia
O ex-seringueiro Raimundo Menezes da Silva, de 81 anos, mora no interior da Floresta Estadual
do Afluente, na colônia Santa Rosa, “aberta no tempo em que a BR-364 era só lama e mata”,
segundo as suas próprias palavras. Raimundo sente dores na coluna vertebral e na virilha.
Acredita que o trabalho pesado de carregar sacos de macaxeira nas costas, e na lida diária com o
pequeno rebanho de gado, lhe custaram problemas de saúde. Enquanto bebia bastante água à
espera de fazer uma ultrassonografia que iria diagnosticar uma hérnia, contou que nos seus 31
anos que mora na região do Jurupari, nunca tinha presenciado nenhum evento do tipo. “Você não
sabe da situação que nós já passamos aqui, com essa BR sendo aberta uma vez no ano. Até hoje,
a gente depende muito do município de Manoel Urbano quando o assunto é saúde. Mas lá também
não podemos contar muito com exames especializados. Então, agradeço muito a vocês por virem
até aqui socorrer a gente”.
O colono elogiou a assistente social Jocileia Furtado, que é responsável por dar continuidade ao
tratamento dos pacientes, depois que são atendidos no Ação Humanitária Itinerante. “Fico muito
honrada de estar auxiliando pessoas como o seu Raimundo. Para mim, é muito edificante tudo
isso, enquanto profissional”, diz Jô Furtado, como é carinhosamente conhecida. Detectada a
hérnia, Raimundo da Silva passou pela regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre
(Sesacre), que agendou cirurgia sob a responsabilidade da Saúde na cidade de Manoel Urbano.
[Agência de Notícias do Acre]
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Governo do Acre é destaque nacional pela implementação de programas ambientais
O Acre mais uma vez em destaque na revista da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de
Meio Ambiente (Abema)
POR SECOM 13/07/2021
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A inscrição de propriedade e posse rural é o primeiro passo para a regularização ambiental tão
sonhada pelos produtores. Foto: arquivo Semapi/Secom
Os avanços obtidos com a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Programa de
Regularização Ambiental (PRA) e do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) colocaram o
Estado do Acre mais uma vez em destaque na revista da Associação Brasileira de Entidades
Estaduais de Meio Ambiente (Abema). A publicação, com periodicidade bimestral, tem o objetivo
fortalecer as ações ambientais das secretarias e autarquias de todo o Brasil.
Para subsidiar a edição, foi realizado um levantamento, por meio de um formulário eletrônico,
com 16 perguntas respondidas pelos setores técnicos de todos os órgãos de meio ambiente do
Brasil, a fim de obter um panorama da implementação do CAR e PRA, além de outros indicadores
considerados importantes para a gestão pública ambiental, como a implementação do ZEE. O
formulário foi respondido e os dados subsidiaram a publicação da revista no mês de junho.
A revista destaca o Acre dos demais estados por ter cumprido com o primeiro requisito, que é a
análise e validação do CAR e PRA e estar em fase de execução e monitoramento dos projetos de
regularização de áreas de preservação permanente (APP) e unidades de conservação (UC). Além
disso, o Acre sai na frente por ter aprovado o ZEE, que permite o planejamento e gestão territorial
do estado, garantindo o desenvolvimento sustentável, em consonância com a Lei Nacional de
Florestas, que, após passar por revisão, propicia a inserção de novas áreas ao processo produtivo.
A regularização dos imóveis rurais no Brasil ainda apresenta desafios a serem vencidos pelos
estados, uma vez que a análise e validação das informações a serem declaradas são fundamentais
para implementação efetiva do Código Florestal Brasileiro. “Estima-se que cerca de 3% dos
cadastros da base do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) passaram por algum
tipo de análise”, afirma o presidente da Abema, Mauren Lazaretti.
A inscrição de propriedade e posse rural é o primeiro passo para a regularização ambiental tão
sonhada pelos produtores e pelo poder público. A ferramenta surge como aliada para conter o
desmatamento ilegal e permitir o acesso a crédito rural e a linhas de financiamento que atendam
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iniciativas de preservação voluntária, além de outras vantagens, como o seguro agrícola e a
isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos.
Vitrine de sucesso
O processo de regularização ambiental das propriedades e posses rurais no Acre tem sido
considerado uma vitrine de sucesso e vários são os investimentos comandados pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e Políticas Indígenas (Semapi).
“Estamos fortalecendo as relações com os municípios para melhorar o atendimento à população.
Temos o desafio de construir uma nova visão, a de que o meio ambiente não pauta o agronegócio,
mas dá todo o suporte necessário para que ele se desenvolva. O governador Gladson Cameli
trabalha arduamente para isso, para que o Acre tenha desenvolvimento com sustentabilidade”, diz
Israel Milani, titular da Semapi.
A implementação do PRA conta com apoio do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e
Inclusão Socioeconômico do Acre (Proser) do Banco Mundial (Bird), do programa REM Acre
Fase II, financiado por meio do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), e, nesta segunda fase,
com contrapartida do Reino Unido.
Conta ainda com o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Psam), uma iniciativa financiada
pelo GEF (Global Environment Facility) e é parte do Amazon Sustainable Landscapes (ASL), um
programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e
Peru. O Banco Mundial é a agência implementadora do programa, que tem como diretriz principal
a visão integrada do bioma, de modo a promover a conectividade entre os três países.
Além desses incentivos, com uma emenda no valor de R$ 7,3 milhões, alocada este ano na
Semapipela deputada federal Vanda Milani, o governo vai trabalhar para o desenvolvimento da
agricultura familiar, de modo a fortalecer as cadeias produtivas, promovendo a segurança
alimentar e qualidade de vida das famílias produtoras.
Uma novidade para 2021 é a adesão ao projeto Floresta+ Amazônia, em que o Acre figura como
um dos primeiros estados a avançar nessa agenda e nas discussões para assinatura do Acordo de
Cooperação Técnica (ACT). Produtores rurais que aderirem à regulação ambiental poderão ser
elegíveis a remuneração por prestar serviços ambientais pela conservação e recuperação da
vegetação nativa.
Centros integrados e Carreta Ambiental
Além dos investimentos no PRA, o governo do Acre, por meio da Semapi, tem adotado várias
estratégias para proporcionar ao produtor rural e comunidades tradicionais mais acesso à
informação. A criação de unidades do Centro Integrado de Meio Ambiente em todas as regionais
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do estado e o projeto da Carreta Ambiental, com a realização de mutirões em parceria com as
instituições que integram a pasta ambiental.
Desde 2019, o trabalho de difusão da informação e o acesso aos órgãos ambientais vêm sendo
ampliados. Tudo começou com os mutirões ambientais, mas, diante da situação da pandemia de
Covid-19, outras estratégias ganharam destaque, a exemplo da criação dos centros integrados.
A Semapi está investindo R$ 6.507.189,48 na reforma e construção de seis centros, onde a
população terá acesso mais facilitado a serviços de várias instituições de governo, também a
licenciamentos e outorgas, além de informações sobre regularização fundiária. Esses núcleos que
já estão sendo implementados em Brasileia, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Rio
Branco.
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Vanda Milani destaca reconhecimento nacional do PRA no Acre e anuncia R$ 7,3 milhões para
implementação
Assessoria 14 julho 2021
A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destacou o reconhecimento nacional do
Programa de Regularização Ambiental (PRA) desenvolvido no Acre, e anunciou mais R$ 7,3
milhões para implementação do projeto em cadeias produtivas de todo o estado.
Os avanços obtidos com a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Programa de
Regularização Ambiental (PRA) e do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) colocaram o
Estado do Acre mais uma vez em destaque na revista da Associação Brasileira de Entidades
Estaduais de Meio Ambiente (Abema).
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“Isso é resultado do trabalho sério e comprometido com o meio ambiente desenvolvido pelo
governo do Acre através da secretaria do meio ambiente e políticas indígenas que elegeu o tema
como prioridade de política pública e vem trabalhando muito para alcançar suas metas”, destacou
a parlamentar.
Com os recursos disponibilizados pela deputada federal Vanda Milani o governo vai trabalhar
para o desenvolvimento da agricultura familiar, de modo a fortalecer as cadeias produtivas,
promovendo a segurança alimentar e a qualidade de vida das famílias produtoras.
Ainda este ano, a SEMAPI vai contar com mais recursos de emendas impositivas alocadas pela
deputada Vanda Milani. Uma carreta ambiental será utilizada como um centro integrado
itinerante, é parte do investimento de um projeto de educação ambiental.
“A deputada apoiou tanto os mutirões ambientais como o projeto ousado da educação ambiental
da Semapi. Será um trabalho de comunicação efetiva com a população, além da oferta de serviços,
como licenciamento, outorga, consultas sobre regularização fundiária e muitos outros”, comentou
o secretário Israel Milani.
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Com Israel Milani na Semapi Acre avança na regularização ambiental e estado é destaque
nacional
Com informações da Agência de Notícias do Acre 14 julho 2021
Sob o comando do secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, os avanços obtidos com
a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Programa de Regularização Ambiental
(PRA) e do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) colocaram o Estado do Acre mais uma vez
em destaque na revista da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente
(Abema). A publicação, com periodicidade bimestral, tem o objetivo fortalecer as ações
ambientais das secretarias e autarquias de todo o Brasil.
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Para subsidiar a edição, foi realizado um levantamento, por meio de um formulário eletrônico,
com 16 perguntas respondidas pelos setores técnicos de todos os órgãos de meio ambiente do
Brasil, a fim de obter um panorama da implementação do CAR e PRA, além de outros indicadores
considerados importantes para a gestão pública ambiental, como a implementação do ZEE. O
formulário foi respondido e os dados subsidiaram a publicação da revista no mês de junho.
A revista destaca o Acre dos demais estados por ter cumprido com o primeiro requisito, que é a
análise e validação do CAR e PRA e estar em fase de execução e monitoramento dos projetos de
regularização de áreas de preservação permanente (APP) e unidades de conservação (UC). Além
disso, o Acre sai na frente por ter aprovado o ZEE, que permite o planejamento e gestão territorial
do estado, garantindo o desenvolvimento sustentável, em consonância com a Lei Nacional de
Florestas, que, após passar por revisão, propicia a inserção de novas áreas ao processo produtivo.

A regularização dos imóveis rurais no Brasil ainda apresenta desafios a serem vencidos pelos
estados, uma vez que a análise e validação das informações a serem declaradas são fundamentais
para implementação efetiva do Código Florestal Brasileiro. “Estima-se que cerca de 3% dos
cadastros da base do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) passaram por algum
tipo de análise”, afirma o presidente da Abema, Mauren Lazaretti.
A inscrição de propriedade e posse rural é o primeiro passo para a regularização ambiental tão
sonhada pelos produtores e pelo poder público. A ferramenta surge como aliada para conter o
desmatamento ilegal e permitir o acesso a crédito rural e a linhas de financiamento que atendam
iniciativas de preservação voluntária, além de outras vantagens, como o seguro agrícola e a
isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos.
Vitrine de sucesso
O processo de regularização ambiental das propriedades e posses rurais no Acre tem sido
considerado uma vitrine de sucesso e vários são os investimentos comandados pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e Políticas Indígenas (Semapi).
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“Estamos fortalecendo as relações com os municípios para melhorar o atendimento à população.
Temos o desafio de construir uma nova visão, a de que o meio ambiente não pauta o agronegócio,
mas dá todo o suporte necessário para que ele se desenvolva. O governador Gladson Cameli
trabalha arduamente para isso, para que o Acre tenha desenvolvimento com sustentabilidade”, diz
Israel Milani, titular da Semapi.
A implementação do PRA conta com apoio do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e
Inclusão Socioeconômico do Acre (Proser) do Banco Mundial (Bird), do programa REM Acre
Fase II, financiado por meio do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), e, nesta segunda fase,
com contrapartida do Reino Unido.

Conta ainda com o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Psam), uma iniciativa financiada
pelo GEF (Global Environment Facility) e é parte do Amazon Sustainable Landscapes (ASL), um
programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e
Peru. O Banco Mundial é a agência implementadora do programa, que tem como diretriz principal
a visão integrada do bioma, de modo a promover a conectividade entre os três países.
Além desses incentivos, com uma emenda no valor de R$ 7,3 milhões, alocada este ano na
Semapipela deputada federal Vanda Milani, o governo vai trabalhar para o desenvolvimento da
agricultura familiar, de modo a fortalecer as cadeias produtivas, promovendo a segurança
alimentar e qualidade de vida das famílias produtoras.
Uma novidade para 2021 é a adesão ao projeto Floresta+ Amazônia, em que o Acre figura como
um dos primeiros estados a avançar nessa agenda e nas discussões para assinatura do Acordo de
Cooperação Técnica (ACT). Produtores rurais que aderirem à regulação ambiental poderão ser
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elegíveis a remuneração por prestar serviços ambientais pela conservação e recuperação da
vegetação nativa.

Centros integrados e Carreta Ambiental
Além dos investimentos no PRA, o governo do Acre, por meio da Semapi, tem adotado várias
estratégias para proporcionar ao produtor rural e comunidades tradicionais mais acesso à
informação. A criação de unidades do Centro Integrado de Meio Ambiente em todas as regionais
do estado e o projeto da Carreta Ambiental, com a realização de mutirões em parceria com as
instituições que integram a pasta ambiental.
Desde 2019, o trabalho de difusão da informação e o acesso aos órgãos ambientais vêm sendo
ampliados. Tudo começou com os mutirões ambientais, mas, diante da situação da pandemia de
Covid-19, outras estratégias ganharam destaque, a exemplo da criação dos centros integrados.
A Semapi está investindo R$ 6.507.189,48 na reforma e construção de seis centros, onde a
população terá acesso mais facilitado a serviços de várias instituições de governo, também a
licenciamentos e outorgas, além de informações sobre regularização fundiária. Esses núcleos que
já estão sendo implementados em Brasileia, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Rio
Branco.
Veículo
A tribuna

Data
17.07.2021

Link
http://www.atribuna.com/acao-humanitaria-itinerante-chega-aocomplexo-de-florestas-estaduais-do-rio-gregorio/

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Ação Humanitária Itinerante chega ao Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório
A Tribuna 17 de julho de 2021
A movimentação foi intensa nesta sexta-feira, 16, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada
(Ugai) do Acuraua, na Floresta Estadual do Mogno em Tarauacá. Acontece nesta sexta, 16 e
sábado, 17, Ação Humanitária Itinerante, levando serviços de educação ambiental, saúde,
assistência social e jurídica. Mais de dez instituições governamentais estão unidas na missão de
cuidar das pessoas que ajudam a cuidar das Unidades de Conservação do Acre.
A cerimônia de abertura do evento foi realizada durante a manhã desta sexta, com a presença
dos representantes das instituições estaduais parceiras da Ação Humanitária Itinerante, da
prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, representantes da Prefeitura e a comunidade local.
O secretário de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, agradeceu à
equipe pelo empenho em todas as edições do projeto e reforçou que a gestão ambiental do
governador Gladson Cameli está trabalhando pela manutenção dos recursos naturais e também
pela melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram nas Unidades de Conservação e seus
entornos.

Moradores da Floresta Estadual do Mogno são beneficiados
“Somente no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) são mais de 800
famílias que serão beneficiadas com serviços especializados, pessoas que merecem o melhor
atendimento do governo. O governador Gladson Cameli pediu e estamos aqui executando essa
ação humanitária que não vai parar por aqui”, destacou Milani.
A primeira edição desse projeto aconteceu no mês de maio deste ano, no Parque Estadual
Chandless, que fica localizado nos municípios de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena
Madureira. Nos dias 9 e 10 de julho a ação chegou à Floresta Estadual do Afluente, entre
Manoel Urbano e Feijó, e agora entra no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório
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(CFERG), formado pelas florestas do Mogno, Gregório e Liberdade, município de Tarauacá. No
próximo mês de agosto a ação continua no CFERG, na Ugai do Liberdade.
O governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas
(Semapi), tem organizado a logística da ação que conta com apoio de várias instituições, entre
elas o gabinete da primeira-dama, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de
Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdhm),
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de
Empreendedorismo e Turismo, Tribunal de Justiça (TJAC), além das prefeituras municipais que
sediam cada evento.
Nesta sexta-feira, 16, o público presente na ação superou a expectativa, mas a equipe foi ágil em
organizar toda a estrutura para receber a população. Dentistas, médicos, assistentes sociais,
equipes da educação ambiental, da cozinha, todos empenhados em melhor servir aos comunitários
do CFERG
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No Acuraua, governo realiza mais de 3,2 mil atendimentos médicos, jurídicos e sociais para
pequenos agricultores
A Tribuna 20 de julho de 2021
Humanidade, zelo e carinho com os moradores da região, em Tarauacá, foram a tônica da
gestão Gladson Cameli nesta terceira edição; Tribunal de Justiça do Estado do Acre também
esteve presente
Sexta-feira, 16 de julho. Passava um pouco das 5 horas e o sol nem havia surgido atrás das
campinas elevadas do Acuraua, quando os missionários da supercaravana do governo já
estavam de pé, planejando, entre boas goladas de café e nacos de pão de milho, as atividades do
primeiro dia de trabalho intenso de mais uma edição do programa Ação Humanitária Itinerante,
dentro do Complexo de Florestas do Rio Gregório, na zona rural de Tarauacá (distante 440
quilômetros de Rio Branco pela BR-364).
No dia anterior, para receber as pessoas, eles haviam deixado em estado impecável espaços
como uma ampla farmácia com mais de 100 tipos de medicamentos, o galpão do Cine-Pipoca,
para a criançada, e o Ônibus Lilás, veículo especialmente adaptado para atender vítimas de
abuso sexual e de violência doméstica.
Foi nesse ambiente acolhedor, na sede da Unidade de Gestão Ambiental do (Ugai) Acuraua (a
45 quilômetros da cidade de Tarauacá, às margens da BR-364 no sentido para Cruzeiro do Sul),
que o governo do Estado do Acre promoveu o terceiro evento desse tipo, um conjunto
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expressivo de serviços idealizados pela gestão do governador Gladson Cameli para recuperar a
saúde, a paz e a cidadania das pessoas que vivem nas comunidades mais remotas do estado, no
interior da floresta.

Moradores do Complexo de Florestas do Rio Gregório recebem ações
Mais de 400 pessoas passaram por ali nos dois dias de serviços, perfazendo mais de 3.280
atendimentos só na área de saúde, com 443 consultas médicas.
No Acuraua (pronuncia-se “Acuráua”), a equipe do Estado teve o apoio da Prefeitura de
Tarauacá, que disponibilizou pelo menos 16 profissionais, entre técnicos de enfermagem,
enfermeiros e odontólogos, para a realização de testes rápidos de infecções sexualmente
transmissíveis e a extração de dentes em apoio aos demais odontólogos da Secretaria de Estado
da Saúde do Acre (Sesacre).
Em outra frente estava o Tribunal de Justiça do Estado (TJAC), com o seu programa Justiça
pela Paz em Casa, que levou informação qualificada sobre violência doméstica e mediação de
conflitos, cujo objetivo foi solucionar problemas de convivência na comunidade antes que sejam
judicializados, ou seja, que se tornem ações judiciais.
Nas palavras de Israel Milani, titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas e das Políticas Indígenas (Semapi) e que representou o governador Gladson Cameli, o
olhar humanizado para as pessoas é o que move essas ações integradas da sua pasta com outras
secretarias.
“Não adianta olhar para o meio ambiente sem pensar nas pessoas que vivem dentro das
florestas. Então, quando trazemos saúde, trazemos também dignidade, ramais e todas as
condições para que essas pessoas possam ter acesso ao serviço social, à escola e a uma vida
saudável”, pontuou Milani.
“O que estamos fazendo neste momento é justamente o que o nosso governador pediu, que é
trazer dignidade com um olhar diferenciado para a população que mora dentro das florestas,
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valorizando o ser humano, pois é para essas pessoas que acordamos cedo e vamos dormir tarde
todos os dias”, disse Milani.
O Ação Itinerante foi idealizado pelo governo Gladson Cameli para levar dignidade às
populações mais isoladas do estado, que, por meio do programa, podem ter acesso facilitado a
consultas médicas e odontológicas, a exames laboratoriais, a vacinação e emissão de
documentos pessoais, além de atendimento social, jurídico e psicológico, esses últimos
voltados, principalmente, a famílias vivendo em condições muitos vulneráveis.
Além da Semapi e da Sesacre, por parte do Poder Executivo compõem o corpo do programa
Ação Humanitária Itinerante o Gabinete da Primeira-Dama, a Secretaria de Estado de
Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM) e a
Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Seet).
Após ser abandonada pelo marido, mulher viajou 3 dias em busca de médico para um dos
filhos
A vida de Maria de Conceição França é um dos exemplos do sofrimento que muitas famílias
suportam por viver isoladas na floresta. A mulher de 21 anos foi uma entre os atendidos pelos
profissionais da SEASDHM, com cesta básica e outros auxílios, depois de ser deixada para trás
com os filhos pelo marido, na Comunidade 1º de Junho, às margens do Igarapé Bacuri, afluente
do Rio Gregório, a pelo menos 400 quilômetros da Ugai Acuraua.
“Ele abandonou a gente quando o nosso [filho] mais novo adoeceu. Então tive que sair de lá por
conta própria para tentar um médico pra minha criança em Tarauacá”, conta ela, que dentro da
comunidade vivia do plantio de abacate.
Maria juntou tudo o que tinha, algumas poucas mudas de roupas, dela e das crianças, e pegou
uma carona numa canoa com motor de rabeta até a casa da sogra, às margens da BR-364. Levou
um dia de viagem pelo Igarapé Bacuri até a foz, no Rio Gregório, e navegou mais dois dias pelo
mesmo rio para alcançar o km 70 da estrada, onde está a ponte.
A existência espartana na floresta a deixou com aspecto sofrido, de mulher envelhecida. Muito
mais que seria pela idade biológica, marcas de uma vida de martírio, de luta constante contra os
desafios que a selva impõe, todos os dias, para homens e mulheres que a tem como moradia.
Na casa da sogra, cujo coração nobre a acolheu de braços abertos, ela soube que médicos do
Ação Humanitária estavam a apenas três quilômetros dali. Na Ugai do Acuraua, Maria
Conceição foi auxiliada, primeiramente, pela advogada Isabela Fernandes, chefe da Divisão da
Rede de Atendimento à Mulher da Diretoria de Políticas para Mulheres da SEASDHM. Depois,
pela médica pediatra, na consulta para os filhos.
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“Tratamos de auxiliá-la imediatamente, providenciando apoio psicológico e cesta básica. A
coisa é de partir o coração. Quando perguntamos qual seria o almoço dela hoje com as crianças
e com a sogra, nos disse que seria bolacha e leite”, conta Isabela Fernandes. A Ação
Humanitária também forneceu um colchão, já que na casa da sogra dela só havia um.
Explica James Alves, chefe da da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis da
Semapi, que em todas as edições do programa a organização fornece almoço às pessoas que
comparecem. Maria da Conceição pôde comer com os filhos uma macarronada com salsicha,
depois de ser atendida também pelos profissionais do cadastro do Bolsa Família e de outros
benefícios.
“Hoje, eu estou muito grata porque diminuiu o meu sofrimento. Seu menino, apesar de toda essa
luta que nós passa [sic], Deus sempre é bom comigo e cuida dos meus filhos”, diz ela, em
gratidão aos agentes do Ação Humanitária Itinerante.
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Governo lança projeto Educar para Reciclar em Plácido de Castro
Ângela Rodrigues 29/07/2021
O governo do Acre, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Políticas Indígenas (Semapi), o Instituto de Meio Ambiente (Imac) e o Instituto de Administração
Penitenciária (Iapen), lançou nesta quinta-feira, 29, o projeto Educar para Reciclar. A iniciativa
conta com a destinação de lixeiras para reciclagem de lixo e une educação ambiental e
ressocialização de pessoas privadas de liberdade.

Projeto Educar para Reciclar une cuidado com o meio ambiente e ressocialização de apenados.
Foto: Assessoria/Semapi
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A primeira prefeitura a receber lixeiras artesanais para coleta de resíduos e recicláveis foi a de
Plácido de Castro. No total, foram enviadas 36 lixeiras, 26 na cidade e dez na Vila Campinas.
As lixeiras foram confeccionadas pelos reeducandos do Iapen, com madeira oriunda das
apreensões de ilícitos ambientais realizados pelo Imac e Batalhão de Policiamento Ambiental
(BPA) da Polícia Militar (PMAC). Além disso, a equipe da Divisão de Educação Ambiental e
Práticas Sustentáveis da Semapi atua na coordenação do projeto e realiza capacitações sobre
coleta seletiva.

Titular da Semapi, Israel Milani, informou que o projeto será levado a outros municípios. Foto:
Assessoria Semapi
O titular da Semapi, Israel Milani, destacou que o projeto une cuidado com o meio ambiente,
boas práticas e possibilita ainda a ressocialização de apenados. A iniciativa, segundo ele, será
levada a outros municípios.
“Sem dúvida essa parceria tem dado certo; já fizemos o convite para que outras prefeituras
possam aderir. Algumas já aceitaram, como as de Capixaba, Brasileia e Assis Brasil”, destaca
Milani.
O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, agradeceu e destacou a importância da
parceria com a Semapi, Imac e Iapen.
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“Acreditamos que a gente viva um momento novo, em que é necessário que as pessoas
compreendam a necessidade de produzir menos lixo, de reciclar os resíduos sólidos, que
representam um problema para cidade, para a saúde das pessoas. Agradecer a parceria da
Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do Imac e do Iapen e a todos os garis, que ajudam a
zelar de nossa cidade”, disse o prefeito.
O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destacou o papel do projeto para ressocialização dos
apenados: “As pessoas que estão privadas de liberdade podem, com esse projeto, colaborar com
a sociedade, com o meio ambiente, ao passo que também têm a oportunidade de aprender uma
profissão e se qualificar. Isso contribui diretamente para o processo de ressocialização e
reintegração social e profissional”.

Projeto Educar para Reciclar foi lançado em Plácido de Castro e será levado a outras prefeituras.
Foto: Assessoria Semapi
James Alves, chefe da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis da Semapi,
explicou qual a contribuição e importância do projeto Educar para Reciclar.
“Com esse projeto, a gente trabalha a questão da conscientização ambiental, contribui para
diminuir a pressão nos aterros sanitários, nos lixões e ainda reforça a importância da
conscientização, diminuição e o reaproveitamento do lixo. No ato da entrega das lixeiras,
ofertamos também a capacitação aos garis, para que possam atuar como multiplicadores de
iniciativas voltadas para reciclagem de lixo e resíduos”.
Sebastião dos Santos, coordenador de limpeza do Município de Plácido de Castro, pediu que o
projeto destine mais lixeiras para sua cidade, para facilitar o trabalho de coleta de lixo.
“Queremos que a Semapi consiga mais lixeiras para nossa cidade, para as pessoas saberem que
tem um destino correto para cada tipo de lixo. A gente vai fazer nossa parte, que é educar essas
pessoas”, afirmou Sebastião.
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“Isso aqui para a gente é um modelo a ser seguido, pois essa iniciativa ajudará muito a
população, de forma educativa e de reciclagem do lixo”, destacou o secretário de Meio
Ambiente de Plácido de Castro, Venilson Ferreira.
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No Acre, presidente do BNDES fala em investir bilhões de reais no estado pelos próximos
anos
POR SECOM 31/07/2021

Comitiva do BNDES com parte do secretariado do governo Gladson Cameli, em coletiva nesta
sexta-feira, 30 Foto: Dell Pinheiro/Secom
Em 5 ou 7 anos, o Acre poderá receber dezenas de bilhões de reais em novos investimentos para
impulsionar o desenvolvimento regional, nas áreas de infraestrutura, da indústria e do comércio,
de serviços, inovação e cultura, e na economia criativa para micro, médias e pequenas empresas.
O mega aporte financeiro, embora não possa ser estimado oficialmente, poderá ultrapassar
facilmente os R$ 20 bilhões e deverá vir do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, o BNDES.
O objetivo de impulsionar economicamente o estado mais ocidental do país – e também um dos
mais carentes de infraestrutura da região Norte, apesar dos esforços do governo Gladson Cameli
de mudar essa realidade – entrou na meta prioritária do BNDES, nesta semana, em cumprimento
a um convite do próprio governador Gladson Cameli.
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Comitiva do BNDES em rio na região de Cruzeiro do Sul; equipe esteve prospectando novos
investimentos e ficou empolgada com as oportunidades Foto: Junior Aguiar/Secom
Por isso, pela primeira vez na história, o Acre recebeu, por sete dias, o presidente da Instituição e
sua equipe técnica com o objetivo de prospectar potencialidades que possam ser fomentadas em
favor do desenvolvimento regional e da qualidade de vida das populações, sobretudo, as do
interior do estado.

Presidente do BNDES, Gustavo Montezano, exibe abacaxi gigante cultivado no município de
Tarauacá; executivo observou oportunidades de investir na qualidade de vida das populações
tradicionais do Acre Foto: Del Pinheiro/Secom
Explica o titular do BNDES, Gustavo Montezano, em coletiva de imprensa no final da manhã
desta sexta-feira, 30, em Rio Branco, que faltava um olhar mais apurado [do órgão] para a região,
já que tradicionalmente, no passado, o banco era voltado mais para as potencialidades do Sul e
do Sudeste brasileiros.
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“No final de 2019, quando o governador Gladson Cameli nos convidou para pisar nos igarapés
do Acre e conhecer os desafios e as oportunidades que esta terra linda oferece, nós deixamos a
pandemia arrefecer para virmos agora”, diz o presidente da principal agência de fomento do país.

Indígenas puyanáwas de Mâncio Lima em reunião com o presidente do BNDES, Gustavo
Montezano Foto: Junior Aguiar/Secom
“E esta imersão de uma semana em Rio Branco, com ribeirinhos, em aldeias indígenas como a
dos Puyanáwas ou conhecendo o Parque Nacional da Serra do Divisor, por exemplo, nos permitiu
os subsídios ideais para colocarmos na prancheta do BNDES os investimentos de que o Acre
precisa para crescer com equilíbrio, sustentabilidade e desenvolvimento social”, completa
Montezano.

Kelly Lacerda, secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão Foto: Dell Pinheiro/Secom
Lembra Kelly Lacerda, secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), que o
Governo do Estado do Acre mantém parcerias com o BNDES na área de saneamento e
infraestrutura. “Já é de conhecimento da população as obras de melhoria da pavimentação no
Portal da Amazônia, de mais de R$ 12 milhões, também da duplicação da [rodovia] AC-405, em
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Cruzeiro do Sul, com cerca de R$ 40 milhões, além de outros em saneamento que estão
espalhados por todos os municípios do estado”, ressalta.

Comitiva do BNDES com parte do secretariado do governo Gladson Cameli, em coletiva nesta
sexta-feira, 30 Foto: Dell Pinheiro/Secom
Representando o governador Gladson Cameli, Lacerda disse que agora, o “sentimento é de
gratidão e de esperança que esse novo olhar do BNDES para a região possa contribuir com
qualidade de vida para os acreanos, ao mesmo tempo que com respeito ao meio ambiente e de
mãos dadas com a gestão Gladson Cameli”.

Coletiva de imprensa, na sede da Fundação de Tecnologia do Acre serviu para que BNDES
informasse sobre a intenção de investir dezenas de bilhões de reais no Acre em cinco ou sete anos
Foto: Dell Pinheiro/Secom
O BNDES é uma empresa pública federal com sede no Rio de Janeiro, cujo principal objetivo é
o financiamento e investimento de longo prazo em todos os segmentos da economia
brasileira. Participaram também da coletiva o secretário de Estado de Meio Ambiente e Políticas
Indígenas, Israel Milani, o presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, Antônio
Aurisérgio Oliveira, além de Bruno Laskowsky, diretor de Participações, Mercado de Capitais e
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Crédito Indireto, e Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental, ambos do
BNDES.
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Centro Integrado de Meio Ambiente começa a ser construído em Cruzeiro do Sul
Obra do Cima que conta com investimentos do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Estado do Acre
POR SECOM 31/07/2021

Obras de construção do Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima), em Cruzeiro do Sul. Foto:
Jean Lopes/Seinfra
Para continuar fortalecendo as ações de preservação do meio ambiente, o governo do Estado
iniciou as obras para a construção do Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima), em Cruzeiro
do Sul. O espaço irá acomodar três órgãos estaduais: Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac),
Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas e das Políticas Indígenas (Semapi).
A equipe da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) está em visita a PDSA),
autorizado pela Lei Estadual nº 1.420 de 18 de dezembro de 2001. O programa é coordenado pela
Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) que realizou toda a articulação junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para garantir o recurso no valor de R$
992 mil.
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Secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, disse que Cima irá melhorar o desenvolvimento
dos órgãos que trabalham com a questão ambiental Foto: Jean Lopes.
“Essa é mais uma obra do governo, estamos visitando a construção que vai melhorar o
desenvolvimento dos órgãos que trabalham com a questão ambiental, além de gerar mais
investimentos na cidade com novas obras, fortalecendo a economia e melhorando a estrutura da
área civil da regional Juruá”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Desenvolvimento, Cirleudo Alencar.
Com o Cima, a população terá acesso a todos os serviços ambientais para facilitar a vida do
produtor rural e da população que necessita dos serviços ambientais. A unidade de Cruzeiro do
Sul faz parte dos seis novos centros integrados que irão intensificar as ações de Comando e
Controle com atividades monitoramento, fiscalização e educação ambiental.
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Presidente do BNDES conhece estrutura tecnológica do Centro Integrado de
Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
A Tribuna 31 de julho de 2021
Em agenda oficial no Acre, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Gustavo Montezano, conheceu um pouco mais das políticas ambientais do
Acre e a estrutura tecnológica do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento
Ambiental (Cigma) para realização do monitoramento ambiental.
A apresentação, realizada na sexta-feira, 31, foi conduzida pela diretora executiva da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Vera Reis Brown, e contou
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com a contribuição de profissionais especializados no uso das tecnologias e plataformas de
monitoramento.

Gustavo Montezano conheceu a estrutura tecnológica do Cigma para realização do
monitoramento ambiental. Foto: Assessoria/Semapi

Técnicos do Cigma apresentam plataformas de monitoramento Foto: Assessoria/Semapi
Vera Reis detalhou o importante papel da Sala de Situação e Monitoramento
Hidrometeorológico, da Unidade Central de Geoprocessamento (Ucegeo), do Escritório Técnico
de Gestão do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental
(CAR/PRA), além da Divisão de Geoprocessamento do Instituto de Meio Ambiente (Imac), que
integram o Cigma.

Ao longo da apresentação, o presidente do BNDES ficou a par também do processo de coleta de
dados voltados para o monitoramento de indicadores de queimadas, do sistema de alerta
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antecipado e como toda essa tecnologia, disponibilizada pelo Cigma, auxilia gestores estaduais
e municipais na elaboração de ações estratégicas.
“Fiquei muito impressionado com o Cigma, particularmente não conheço essa estrutura em
outros estados aqui da região Norte. Ficou clara a evolução tecnológica com dados de imagem,
drones e inteligência artificial, que vão mudar completamente a forma da gente interagir,
monitorar e explorar o meio ambiente”, relatou o presidente do BNDES, Gustavo Montezano.
“Tivemos mais que uma apresentação, tivemos um diálogo para eles conhecerem toda essa
dinâmica de trabalho que temos disponível no Cigma, que será levado também às regionais do
Acre. Apresentamos ainda o processo de concessão nas florestas públicas e falamos da Lei
Florestal Estadual, que está em fase de análise junto à Assembleia Legislativa”, explica Vera
Reis.
Ela mencionou ainda o suporte que o BNDES já deu ao estado para efeitos de monitoramento
como, por exemplo, as estações meteorológicas financiadas pelo banco. “Eles ficaram muito
felizes de saber que essas estações ainda estão em funcionamento e que complementa o
monitoramento hidrometereológico realizado com o suporte da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Ambiental – ANA e mostramos que, na verdade, utilizamos aqui uma tecnologia
com todos os recursos livres, sem custos elevados. Temos uma parceria muito forte com
instituições nacionais e internacionais que permite o treinamento de técnicos e facilita obtenção
de dados, informações e interpretações”, finalizou.

Secretário da Semapi Israel Milani, com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e sua
equipe, em visita ao Cigma. Foto: Semapi
Veículo
Ac 24 horas

Data
02.08.2021

Link
https://ac24horas.com/2021/08/02/gladson-assina-ordem-paramanutencao-de-ramal-em-assis-brasil-e-anuncia-r-62-milhoes/

Gladson assina ordem para manutenção de ramal em Assis Brasil e anuncia R$ 6,2 milhões
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Por Edmilson Ferreira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou nesta segunda-feira, 02, a ordem de serviço
para a manutenção de 36 quilômetros de ramal, que também contempla a construção de bueiros e
pontes, na comunidade Divisão, localizada na região do Icuriã, em Assis Brasil.
Na mesma solenidade houve ainda a formalização da Operação Apoio e a entrega de máquinas
pesadas para a recuperação das demais estradas vicinais do município. Juntos, os investimentos
somam R$ 6,2 milhões.
Os recursos são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II). A obra será executada pela
Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi).
Em seu discurso, o governador destacou que a população da zona rural merece atenção especial
por sua determinação e relevante contribuição com o desenvolvimento do estado.
“Não existe dia ruim para quem quer trabalhar. Teremos muitos recursos disponíveis para os
nossos ramais e vamos preparar o nosso estado para as nossas crianças, que merecem um futuro
com mais oportunidades. A população da zona rural tem a minha admiração e podem contar
sempre comigo”, declarou Gladson.
O titular da Semapi, Israel Milani, destacou a relevância dos serviços que serão realizados no
ramal em prol dos moradores do Icuriã. “Essa obra é mais um compromisso firmado pelo governo
e que está sendo cumprido. Estamos trazendo dignidade e o direito de ir e vir dessas pessoas,
valorizando a floresta e a população que nela vive, sempre priorizando a sustentabilidade”,
afirmou o secretário.
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Em Assis Brasil, Deracre assegura R$ 4,5 milhões para recuperação do ramal Icuriã
Dora Monteiro 03 agostos 2021
Na última segunda-feira, ao lado do governador Gladson Cameli, do prefeito Jerry Correia, e do
secretário estadual Israel Milani, da pasta de Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi), o
Presidente do Deracre, Petrônio Antunes, participou da solenidade de assinatura da ordem de
serviço para o início dos trabalhos de reabertura e a manutenção do Ramal Icuriã, em Assis Brasil.
De acordo com Petrônio, as obras terão investimentos totais de R$ 4,5 milhões e serão executadas
pela Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), sob a fiscalização do Deracre
em um acordo de cooperação técnica. Em convênio com a Prefeitura de Assis Brasil, o Deracre
também entrará com as máquinas e o combustível para a manutenção de outros ramais.
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“Foi um evento muito importante para o cumprimento de nossa meta de reabertura e manutenção
de ramais nesta temporada de verão”, comentou Petrônio Antunes. De acordo com o presidente,
o Deracre vai participar das obras de manutenção dos ramais diretamente com a Prefeitura de
Assis Brasil, que recebeu uma retroescavadeira, um caminhão basculante e uma pá carregadeira
do Governo do Estado além de recursos para combustível.
A Solenidade foi realizada na comunidade da Divisa, a 36 quilômetros da sede do município.
Onde as Obras já deixam de ser um sonho para cerca de 7,5 mil famílias que vivem no seu entorno.
A obra beneficiará Centenas de famílias de agricultores, pecuaristas e indígenas da região.
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Semapi vistoria obras do Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre
Ângela Rodrigues 04/08/2021
As obras de estruturação das unidades do Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima) seguem
em ritmo acelerado. Na manhã desta terça-feira, 3, o titular da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Israel Milani, visitou as futuras instalações da
instituição em Brasileia, que atenderá toda a Regional do Alto Acre.
De acordo com o cronograma, a previsão é de que as obras estejam concluídas até novembro.
Após a inauguração, a população terá acesso a todos os serviços ambientais da Semapi, do
Instituto de Meio Ambiente (Imac) e do Instituto de Terras (Iteracre).
A integração dos órgãos ambientais irá permitir acesso a todos os serviços, inclusive, àqueles
antes realizados somente em Rio Branco, e ainda contará com uma ampla rede de
monitoramento ambiental.
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Após a inauguração, a população terá acesso a todos os serviços ambientais da Semapi, Imac e
Iteracre. Foto: Assessoria Semapi
Vale lembrar que o governo do Estado, por meio da Semapi, está realizando também a
construção e reforma de outros dois centros, em Feijó e Cruzeiro do Sul, com previsão de
conclusão até o fim do ano, além de outros dois instalados na OCA de Rio Branco e Xapuri.
As obras contam com o apoio financeiro do Programa de Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia (PDSA) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Programa de
Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Titular da Semapi, Israel Milani, visitou as futuras instalações do Cima, que atenderá toda a
Regional do Alto Acre. Foto: Semapi
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No Acre, seringueiro vive há 25 anos isolado em meio à floresta
Num raio de 27 km da casa de Gildo, só há floresta. Mesmo assim, ele pegou Covid numa
das visitas mensais à cidade. Existência da habitação só foi descoberta pelo governo em 2019.
Por Aline Nascimento, G1 AC — Rio Branco 05/08/2021

Seringueiro que vive há 25 anos isolada em floresta é achado por satélite no Acre
Um homem de 54 anos vive há 25 isolado dentro do Complexo de Florestas Estaduais do Rio
Gregório (Cferg), que fica entre as cidades acreanas de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, interior do
estado. Num raio de 27 km da casa de Gildo da Silva Conceição, só há mata.
Mesmo assim, em maio deste ano, ele pegou Covid durante uma das viagens a Tarauacá, aonde
vai uma vez por ano – ele percorre três dias a pé na mata até chegar na BR-364, pega uma
condução e segue até a cidade. A distância total percorrida pelo seringueiro até chegar à cidade é
de aproximadamente 40 a 60 quilômetros.
A existência da casa de Gildo só foi descoberta em 2019 pelo governo estado, durante os trabalhos
da Secretaria de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi) e o Centro Integrado
de Operações Aéreas (Ciopaer). A primeira visita das autoridades ao local ocorreu há 3 meses
com ajuda de um helicóptero.
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A distância total percorrida pelo seringueiro até chegar à cidade é de aproximadamente 40 a 60
quilômetros — Foto: Arte/G1
E, na segunda-feira (2), integrantes do governo visitaram-no para saber como ele estava de saúde
e entregar doações. Segundo eles, o seringueiro já está recuperado da doença e passa bem.
O extrativista mora em uma clareira de cerca de três hectares aberta no meio da floresta sem
energia elétrica e água encanada. Segundo o gestor do complexo de floresta, Victor Melo de Lima,
no local há a casa de Gildo e uma casa de seringa e ele não tem esposa e nem filhos.
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Gildo Conceição mora sozinho em uma propriedade no Complexo de Florestas Estaduais do Rio
Gregório (Cferg) — Foto: Arquivo/Ciopaer
Gildo tira o sustento da seringa que retira da floresta. Uma vez por ano, ele vai até a cidade de
Tarauacá vender sua produção e comprar mantimentos.
"Conseguimos identificar essa área dele por satélite, vimos uma abertura no meio da
floresta, em um raio de 27 km mais ou menos é só floresta. Quando se olha de cima não
consegue ver a clareira, só se tiver em algum ponto específico para ver a abertura mínima
de quase três hectares", contou o gestor.
Por ser um lugar de difícil acesso, o seringueiro não possui telefone e a reportagem não conseguiu
contato com ele.

Seringueiro foi achado por imagens de satélite por equipes do governo — Foto: Arquivo/Ciopaer
Infecção pela Covid
Mesmo isolado, em maio deste ano, quando a equipe do governo fez o primeiro contato com o
seringueiro, os servidores o encontraram doente, fraco e com sintomas da Covid-19. Ele contou
que tinha ido até o município de Tarauacá dias antes comprar mantimentos e quando retornou
começou a ficar doente.
"Há três meses fomos fazer um levantamento dos dados dele, pois ainda não tínhamos tido contato
com ele e, quando chegamos lá, ele apresentava sintomas de Covid, estava bem fraco. Retornamos
no dia seguinte para levá-lo para o hospital. Ele sai uma vez por ano da localidade",
complementou Lima.
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Gildo foi levado de helicóptero até a pista de pouso de Tarauacá, onde uma equipe do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aguardava por ele. Da pista de pouso, o seringueiro foi
levado para o hospital da cidade e ficou quatro dias internado.

Seringueiro recebeu doação de sacolões das equipes da Semapi e do Ciopaer nessa segunda (2)
— Foto: Arquivo/Ciopaer
"Fizeram um exame nele e deu positivo para Covid. Fez o tratamento e voltou para a casa dele",
destacou.
Nessa segunda (2), as equipes do Ciopaer e da Semapi estavam em uma região próximo da casa
de Gildo e resolveram pousar para saber como ele estava. Segundo o gestor Victor de Lima, o
seringueiro estava no meio da mata trabalhando e bem de saúde.
"Lá não tem contato, estávamos em outra missão próximo da área dele, pousamos para ver como
estava. Levamos algumas cestas básicas, algumas coisas porque quando ele vai na cidade que
volta não tem como levar muita coisa. Se recuperou bem, quando chegamos lá estava cortando
seringa", disse.
O gestor acrescentou também que foi feito o cadastro do seringueiro no Instituto de Terras do
Acre (Iteracre). Após o primeiro contato, Lima disse que o seringueiro passou a cogitar adquirir
uma propriedade mais próxima da rodovia.
"Ele demonstrou interesse de adquiri um lote perto da BR, mas dentro da floresta ainda. Ou
também perto do Rio Gregório, que são áreas destinadas à moradia. Vamos levar ele para olhar
um lote, e vai avaliar. Ele tem um irmão que mora perto da floresta, mas os demais parentes não
temos conhecimento", concluiu.
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Casa do seringueiro foi construída no meio da floresta no inteiro do Acre — Foto:
Arquivo/Ciopaer
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No Dia Internacional dos Povos Indígenas, governo reafirma apoio às comunidades em todo
Acre
Ângela Rodrigues 09/08/2021
No Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado nesta segunda-feira, 9 de agosto, o
governo do Estado destaca as ações de apoio às comunidades dos povos tradicionais de todo o
Acre.
Recentemente o governo realizou uma minirreforma, em que incluiu as políticas indígenas. A
Secretaria de Estado do Meio Ambiente semapi passou a se chamar Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).
Além de suas atribuições ambientais, a Semapi assume um papel importante quanto à
coordenação das políticas estaduais de assistência e proteção social aos povos indígenas e às
comunidades tradicionais.
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Estado, por meio da Semapi, destinou mais de R$ 10 milhões para apoiar projetos que beneficiam
as comunidades indígenas. Foto: Arquivo Secom
“A preocupação do governador Gladson Cameli é estabelecer competências para que a Semapi
possa também orientar, coordenar e executar políticas públicas, programas e projetos junto às
comunidades, organizações e povos indígenas”, destaca o secretário da pasta, Israel Milani.

Semapi dialoga sobre programas e projetos junto às comunidades indígenas. Foto:
Semapi/Arquivo
Investimentos
Em 2021, o governo do Estado, por meio da Semapi, destinou mais de R$ 10 milhões para apoiar
projetos que beneficiam as comunidades. Os recursos são do Programa REM (REDD Early
Movers), em português (REDD+ para pioneiros), e do Programa de Saneamento Ambiental e
Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) do Banco Mundial (Bird).
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Cinco Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTI) seguem em fase de elaboração e outros
29 passam por atualização, numa parceria com o Programa REM/KfW e Proser/Bird. Após a
atualização, os PGTIs serão publicados para garantir os registros das estratégias para o futuro.
Ainda em 2020, aproximadamente R$ 700 mil foram investidos em 3.450 cestas básicas
distribuídas durante três meses. O recurso do Programa REM foi destinado às famílias indígenas
como medida emergencial diante da crise causada pela Covid-19.

Governador participa da entrega de cestas básicas destinas às famílias indígenas durante
pandemia. Foto: Semapi/Arquivo
O REM garante também o apoio aos festivais culturais, formação e capacitação e o pagamento
das bolsas dos agentes agroflorestais indígenas (Aafis). A Semapi pretende ainda implementar 21
termos de fomento com organizações indígenas. A iniciativa irá fortalecer o artesanato, pesquisa
de espécies potenciais, recuperação de áreas alteradas, construção de espaços culturais, produção
sustentável e implantação de viveiros.

Governo do Estado investe em ações de apoio às comunidades em todo o Acre. Foto:
Semapi/Arquivo
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O Programa REM é uma iniciativa da Alemanha e Reino Unido, por meio do Banco KfW, aos
que assumem o compromisso de reduzir o desmatamento, cuidar de sua biodiversidade e de suas
populações.
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Em Brasília, Israel Milani garante emenda para projeto itinerante para desburocratizar
serviços da pasta ambiental
Katiúscia Miranda, da Agência de Notícias do Acre 11 agosto 2021
O secretário de Meio Ambiente, Israel Milani cumpre agenda em Brasília e garantiu emenda
parlamentar para implantar a unidade móvel com infraestrutura completa para atendimentos ao
produtor rural e realização de capacitações de técnicos e gestores municipais sobre políticas
ambientais do Acre
O governo tem implementado vários projetos itinerantes para facilitar o acesso da população aos
serviços do Estado, principalmente para quem mora no interior e regiões isoladas. No mês de
setembro, a gestão ambiental do governador Gladson Cameli ganha mais um reforço, a Carreta
Ambiental, uma unidade móvel itinerante que oferecerá vários serviços da pasta ambiental, além
de cultura e lazer.
O destaque do projeto é desburocratizar o licenciamento ambiental e prestar atendimento e
orientações aos produtores rurais no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental nos
municípios do Acre. A carreta ambiental vai percorrer, nessa primeira etapa, 11 municípios das
regionais do Alto Acre e Baixo Acre.
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A contratação da empresa se deu por meio de emenda parlamentar da deputada federal Vanda
Milani, no valor de R$ 1,5 milhão. O projeto do governo está reunindo todas as instituições do
Sistema Estadual de Meio Ambiente. Coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
das Políticas Indígenas (Semapi), a carreta vai oferecer, por um período de quatro meses, diversos
serviços à população do interior, a exemplo de capacitações, orientações em educação ambiental,
abertura de processos, vistorias, emissão de licenças e certidões de outorgas, além do trabalho de
atendimento à regularização fundiária.
Além da Semapi, vários parceiros confirmaram presença na Carreta Ambiental, como o Instituto
de Meio Ambiente do Acre (Imac), Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Secretaria de Produção
e Agronegócio (Sepa) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Como a
estrutura também tem viés cultural, a Fundação Elias Mansour (FEM) também está sendo
contactada pelos técnicos.

Governo do Estado terá unidade móvel (Carreta Ambiental) com infraestrutura completa para
realização de capacitações de técnicos e gestores municipais referentes às políticas ambientais do
Acre. Imagem: divulgação
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, está em
Brasília, e nesta terça-feira, 10, assinou o convênio para dar início à montagem da estrutura. A
carreta dispõe de 80 metros quadrados de área interna, além de um ambiente externo, uma tenda
fechada com sistema de ventilação. A estrutura conta ainda com um estúdio de gravação, palco,
som e painel de LED.
De acordo com Milani, a desburocratização do Meio Ambiente já é uma realidade no Acre e agora
ganha mais um aliado. “A pedido do governador Gladson Cameli, estamos cada vez mais
próximos do produtor rural, das comunidades tradicionais, desburocratizando a pasta ambiental e
valorizando o ser humano. A carreta vai percorrer todo o eixo da BR, começando pelo Alto Acre.
Nossa meta é levar informação e orientações de fácil compreensão do que pode e o que não pode
na esfera ambiental, sempre embasado na legislação”, afirma.
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Vanda Milani garante mais R$ 1,5 milhão para Carreta Ambiental percorrer 11 cidades do
Acre
ASSESSORIA 11 agosto 2021
A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) garantiu no início da tarde de hoje (11),
investimentos na ordem de R$ 1,5 milhão na contratação de uma Carreta Ambiental que vai
percorrer 11 municípios do estado do Acre. A ação que será desenvolvida pelo governo através
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e políticas indígenas
(SEMAPI), encurta caminhos entre o homem do campo e as políticas ambientais. “O projeto visa
desburocratizar o licenciamento ambiental e educar o setor produtivo para o cumprimento da
legislação vigente para sustentabilidade” disse a parlamentar.
A caravana vai percorrer as regionais por um período de quatro meses oferecendo diversos
serviços à população do interior, a exemplo de capacitações, orientações em educação ambiental,
abertura de processos, vistorias, emissão de licenças e certidões de outorgas, além do trabalho de
atendimento à regularização fundiária, lazer e cultura.
“Essa ideia nasceu em 2019 quando a SEMAPI realizou o primeiro mutirão ambiental no Alto
Acre. Aperfeiçoamos através da parceria entre o meu gabinete e técnicos do estado a ação, que é
fundamental neste momento de seca extrema em que as atenções estão voltadas para estratégias
de enfrentamento às queimadas urbanas, rurais e quaisquer outros ilícitos” acrescentou a
deputada.
A carreta dispõe de 80 metros quadrados de área interna, além de um ambiente externo, uma tenda
fechada com sistema de ventilação. A estrutura conta ainda com um estúdio de gravação, palco,
som e painel de LED. A assinatura do convênio pelo secretário Israel Milani ocorreu em Brasília
nesta terça-feira. A previsão é que em setembro o serviço tenha início. Parcerias com o Instituto
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de Meio Ambiente do Acre, o Instituto de Terras e a Secretaria de Produção e Agronegócio vão
ampliar os atendimentos.
“Estou muito feliz principalmente em saber que o estado chega até o homem do campo com
politicas educacionais. O sonho do governador era levar SEMAPI, IMAC e SEPA em ações
conjuntas, disponibilizamos com o nosso trabalho essa inovação com tecnologia e muito diálogo,
uma vez que esse foi um pedido da ampla maioria de produtores rurais em todo o Acre e esse
serviço itinerante vai permitir ainda mais a ampliação dessa relação entre o governo e o setor
produtivo”, concluiu a deputada.
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Nos primeiros 10 dias de agosto, Acre registrou quase 1 mil focos de queimadas
Os municípios de Feijó e Tarauacá, apresentaram maior acumulado de focos de queimadas
POR NANY DAMASCENO, DO CONTILNET 11/08/2021

Foto: Juan Vicent Diaz
Somente nos primeiros 10 dias do mês de agosto, o Acre registrou 915 focos de queimadas. As
informações são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas semapi, por
meio de dados de satélites ligados ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Se contabilizados todo o ano, foram registrados 1443 focos. Os municípios de Feijó e Tarauacá,
apresentaram maior acumulado de focos de queimadas. Os municípios de Brasileia, Rodrigues
Alves, Bujari, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul registraram o maior número de focos por km²
em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. Neste
sentido, os municípios de Brasileia, Rodrigues Alves, Bujari, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul
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tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de queimadas e
incêndios florestais, caso o cenário indique aumento dessa tendência
Segundo o INPE, o risco de fogo previsto válido para a quinta-feira (12) é alto e crítico em todo
o Acre.
O princípio do Risco de Fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de
queima da vegetação.
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Semapi promove capacitação para otimizar ações municipais contra queimadas e
desmatamento
12 de agosto de 2021 - 10:44 Brasil

Semapipromove capacitação para otimizar ações municipais contra queimadas e
desmatamento

FOTO: Jakeline Xavier/Semapi
Formação apresentou ferramentas gratuitas de monitoramento da degradação florestal
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente semapi promoveu, na tarde desta quarta-feira
(11/08), um webinário para capacitar os municípios no uso de ferramentas de monitoramento de
queimadas e desmatamento no estado do Amazonas. A capacitação teve a presença de
secretários de meio ambiente de 24 municípios.
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“Nosso objetivo é dar autonomia nas ações de gestão de cada prefeitura. Fazendo o
monitoramento de desmatamentos e queimadas, os municípios podem destinar recursos para
áreas degradadas e identificá-las mais facilmente”, explicou Maycon Castro, engenheiro
ambiental e assessor do Núcleo de Geoprocessamento e Gestão de Floresta (Nuggef), da
Semapi.
A ideia é que cada município tenha acesso a ferramentas de monitoramento gratuitas. “Não
queremos que a tecnologia seja um limitador, mas um grande aliado para uma visão estratégica
e tomada de decisões”, acrescentou o assessor.
A coordenadora de educação ambiental da Semapi Maria Edilene, esclareceu que, com o
conhecimento adquirido, a longo prazo, os municípios poderão traçar estratégias de como agir e
atuar de forma preventiva, além de alertar para medidas junto aos órgãos de combate.
O compartilhamento de ferramentas, feito pela equipe técnica da Semapi também irá oferecer
dados para que os gestores possam protocolar denúncias no Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (Ipaam).
“O núcleo de educação ambiental está de parabéns por apresentar essas soluções inovadoras”,
disse o secretário municipal de Rio Preto da Eva, Martinelli Gonçalves da Costa.
Como resolução do webinário, os municípios entraram em acordo sobre a instalação de salas de
situação em cada secretaria municipal. A Semapi se comprometeu em prestar orientações
técnicas para aquisição de equipamentos e uso de ferramentas.
Participaram da reunião os secretários de meio ambiente dos municípios de Anamã, Autazes,
Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Borba, Boca do Acre, Caapiranga, Coari,
Codajás, Envira, Itacoatiara, Jutaí, Manacapuru, Manaus, Maués, Nhamundá, Novo Airão,
Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tapauá.
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Governo instala Gabinete de Crise para enfrentar a praga da monilíase do Cacaueiro
Por Da redação ac24horas 13.08.2021

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Após a detecção de um possível foco da praga quarentenária Moniliophthora roreri (Monilíase do
Cacaueiro) no município de Cruzeiro do Sul, o governo do estado resolveu se mexer.
Na edição desta sexta-feira, 13, do Diário Oficial do Acre, foi publicada o decreto de instalação
de um Gabinete de Crise com a função de monitorar, mobilizar e coordenar as atividades dos
órgãos públicos estaduais para adoção das medidas necessárias ao enfrentamento e minimização
dos agravos provocados pela praga.
Na semana passada, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) declarou
estado de emergência fitossanitária para a praga nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A
declaração visa reforçar as medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga para as áreas de
cultivo de cacau e cupuaçu. O estado de emergência será de um ano.
O Gabinete de Crise do governo acreano será composto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal – IDAF, Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural – EMATER, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas –
SEMAPI, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, Secretaria de Estado
de Produção e Agronegócio – SEPA, Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC e Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC.
O decreto diz ainda que o Gabinete de Crise poderá solicitar a disposição de servidores públicos
da Administração Direta e Indireta do Estado do Acre com formação acadêmica, expertise ou
conhecimento técnico relacionado ao âmbito de sua atuação.
A monilíase, causada pelo fungo Moniliophthora roreri, é uma das mais sérias doenças do
cacaueiro, que também afeta o cupuaçu, infectando os frutos em qualquer fase de
desenvolvimento e, em condições favoráveis, pode causar perdas de até 100% da produção.
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Ação Humanitária Itinerante leva educação ambiental, saúde e cidadania a mais de 2 mil
pessoas na Floresta do Rio Liberdade
Katiúscia Miranda 13/08/2021
Todas as florestas estaduais, incluindo o Parque Estadual Chandless, receberam ações de
educação ambiental, social, jurídica e de saúde, com destaque para a vacinação contra a Covid
19. Projeto foi criado para valorizar a vida das pessoas moram nas Unidades de Conservação
estaduais e seus entornos
A maior das estruturas da Ação Humanitária Itinerante está em pleno funcionamento na Floresta
Estadual do Rio Liberdade, em Tarauacá. Começou nesta sexta-feira, 13 e será encerrada
amanhã, a última edição 2021 do projeto itinerante que uniu o governo do Estado em prol da
melhoria da qualidade de vida da população que mora na floresta. Os comunitários estão sendo
atendidos na Escola Estadual Maurício Mapes, próxima a Unidade de Gestão Ambiental
Integrada (Ugai) do Liberdade.

Governador Gladson Cameli e o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, com parte da
equipe do Ação Humanitária Itinerante; objetivo é levar serviços para as comunidades mais
distantes do Acre Foto: Odair Leal/Secom
A previsão é que mais de 2 mil pessoas sejam atendidas durante os dois dias. A iniciativa é da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas e conta com vários
importantes parceiros, como o gabinete da primeira-dama, a Secretaria de Estado de Saúde
(Sesacre), Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para
Mulheres (Seasdhm), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria
de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Tribunal de Justiça (TJAC), além das prefeituras
municipais que sediam cada evento.
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Profissionais do Saúde na Comunidade atendem morador com exame de ultrassonografia Foto:
Odair Leal/Secom
O governador Gladson Cameli prestigiou a primeira edição da Ação Humanitária Itinerante, que
aconteceu no mês de maio deste ano no Parque Estadual Chandless, e veio ao Liberdade para
participar do encerramento da atividade em 2021. “Tem que levar mesmo o melhor atendimento
a esse povo que tanto precisa. Nós estamos presentes e dispostos a fazer o que for preciso para
melhorar a vida das pessoas”, disse o governador.

Comunidade participa das ações do governo do Estado na Floresta Estadual do Rio Liberdade,
região de Tarauacá; cidadania e saúde para todos Foto: Odair Leal/Secom
De forma muito espontânea, o governador Gladson Cameli ouviu a população, abriu o
microfone para as pessoas e procurou encaminhar da melhor maneira as resoluções para
problemas colocados pelos moradores do Cferg.
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Governador Gladson Cameli interage com a comunidade da Floresta do Rio Liberdade; governo
leva serviços para pequenos agricultores neste final de semana Foto: Odair Leal/Secom
Depois do Chandless, a ação chegou a Floresta Estadual do Afluente, no município de Manoel
Urbano, depois chegou às três florestas estaduais que formam o Complexo de Florestas
Estaduais do Rio Gregório (Cferg). A Floresta Estadual do Antimary também foi contemplada
com ação de saúde no mês de maio, feita pela prefeitura do Bujari com apoio do Governo.

Gestores estaduais e municipais e lideranças comunitárias na abertura do Ação Humanitária
Itinerante na Floresta do Rio Liberdade, na manhã desta sexta-feira, 13 Foto: Odair Leal/Secom
A cerimônia de abertura da ação no Liberdade foi realizada durante a manhã desta sexta, com a
presença do governador Gladson Cameil, dos representantes das instituições estaduais parceiras
da Ação Humanitária Itinerante, além de representantes da Prefeitura de Tarauacá e da
comunidade. Na ocasião, todas as famílias que aguardavam atendimento na escola estadual
Maurício Mapes receberam água e alimentação.
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Moradora da comunidade e sua filha em atendimento por médica do Saúde da Comunidade,
programa que faz parte do Ação Humanitária Itinerante na Floresta do Rio Liberdade Foto:
Odair Leal/Secom
O secretário de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, destacou o
trabalho integrado que vem sendo executado pela pasta ambiental. “Com o apoio dos parceiros
nós conseguimos levar essa ação a todas as florestas, bem como ao Parque Estadual Chandless,
obtendo neste último local 100% de atendimento. É importante conservar a floresta e mais ainda
valorizar as pessoas que moram nela, que cuidam dela”.

Governador Gladson Cameli em interação com a comunidade da Floresta do Rio Liberdade;
governo leva serviços para a região neste final de semana Foto: Odair Leal/Secom
A presidente da Associação Fortaleza Acreana, Maria Elida da Silva Lima, agradeceu ao
governo pelos vários benefícios que chegaram a comunidade por meio da Ação Humanitária
Itinerante. “Pra a gente é muito importante, ter a presença do governo aqui e com serviços de
saúde, casamentos, muito bom mesmo. A gente sempre precisa se deslocar para Cruzeiro do
Sul, porque é mais perto do que Tarauacá, e nem sempre é fácil”.
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Servidora da Saúde mede a temperatura corporal de agricultora que chega para ser atendida no
Ação Humanitária Itinerante do Rio Liberdade, nesta sexta-feira, 13 Foto: Odair Leal/Secom
Seu Francisco Alves da Silva tomou a segunda dose da vacina contra Covid 19 e trouxe a
família para também receber atendimentos. “Tem que se cuidar pra ninguém seja vítima dessa
doença. Eu vim aqui só pra isso, só pra tomar essa vacina”, disse o morador da floresta que
inclusive está em tratamento porque perdeu a visão em um acidente de trabalho.

Enfermeira e farmacêutica fazem a entrega de medicamentos a morador que veio se consultar
com um médico Foto: Odair Leal/Secom
A moradora da Floresta do Liberdade, Raimunda Carneiro dos Santos, conseguiu fazer uma
ultrassonografia. “Eu tenho um problema no útero e estava precisando desse atendimento. O
governo presente aqui nos ajuda muito”, comentou a dona de casa que ficou famosa no Cferg
por ganhar uma vaca leiteira de presente do governador Gladson Cameli.
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Odontólogos atendem paciente da comunidade; zelo com o sorriso das pessoas é uma
preocupação do programa Saúde na Comunidade Foto: Odair Leal/Secom
Além do governador Gladson Cameli e do secretário Israel Milani, da Semapi, estiveram
presentes a desembargadora Eva Evangelista, Ana Paula Lima, secretária de Assistência Social,
dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Socorro Nery, secretária de Educação,
além de vários servidores públicos que auxiliaram a atividade.
Veja mais fotos
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Foto: Odair Leal/Secom
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Foto: Odair Leal/Secom
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Saúde Itinerante realiza mais de 700 atendimentos em comunidade isolada do Juruá
Eliel Mesquita 14/08/2021
As regiões mais longínquas do Acre também são vistas como prioridade pela gestão do
governador Gladson Cameli. Como é o caso da comunidade Liberdade, distante 80 km de
Cruzeiro do Sul, que recebeu mais uma edição do programa Ação Humanitária Itinerante, por
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meio de várias pastas, entre elas a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A iniciativa
foi possível graças à parceria do Estado com o município de Tarauacá.

Moradores da Floresta Estadual do Rio Liberdade, em Tarauacá, são atendidos por profissionais
do Saúde Itinerante, programa que fez parte de mais uma edição do Ação Humanitária
Itinerante, do governo do Estado Foto: Marcos Santos/Secom
Ao todo, 54 profissionais de saúde realizaram, neste fim de semana, mais de 700 atendimentos
nas áreas de pediatria, ginecologia, odontologia, medicina da família, além da realização de
exames laboratoriais, ultrassonografias e testes rápidos para patologias da sífilis, as hepatites e
HIV.

Comunidade da Floresta do Rio Liberdade foi contemplada com serviços jurídicos, sociais e de
saúde, neste final de semana Foto: Marcos Santos/Secom
O agricultor Cleomilton Rocha de Oliveira se fez presente no Saúde Itinerante e disse que o
governo viu a melhor forma de levar ajuda para quem vive em região isolada. “O agricultor e
seus familiares são carentes e dificilmente têm acesso a tantos atendimentos em saúde como
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vejo hoje, aqui. Acredito que dessa forma o governador mostrou o seu carinho por cada um de
nós”, agradeceu.

Médico do programa Saúde na Comunidade atende moradora da comunidade do Rio Liberdade
Foto: Marcos Santos/Secom
A coordenadora regional da Sesacre, Catiana Rodrigues, esteve acompanhando a ação e se diz
realizada ao ver a grande procura por assistência médica.
“É uma ação de grande importância para essa comunidade. Assim, vamos contribuindo e
fazendo com que os nossos serviços cheguem até a população”, afirmou.

Profissional médica em atendimento na comunidade da Floresta do Rio Liberdade, na zona rural
de Tarauacá Foto: Marcos Santos/Secom
Para o vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape de Brito, a parceria só traz benefícios
à comunidade. “Ninguém faz nada sozinho, nem o governo e nem a prefeitura. Por isso,
Tarauacá agradece ao Gladson pela mão amiga”, relatou.
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Moradores do Rio Liberdade são atendidos no Ação Humanitária Itinerante, que também levou
ações em saúde Foto: Marcos Santos/Secom
Adriana Lobão, que é secretária-adjunta da Assistência à Saúde, afirma que a iniciativa atinge o
seu objetivo, que é chegar aos que mais necessitam. “Nós ficamos maravilhados como o que
vimos hoje. A população participando, tudo bem encaminhado, a nossa equipe por completa
empolgada, atuante. Temos outros Itinerantes agendados dentro de uma programação anual para
chegar aos acreanos que mais precisam”.

Técnicos de laboratório e biomédicos trabalham na análise de exames Foto: Marcos
Santos/Secom
Também estiveram apoiando a iniciativa o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, José
Grabriel Mesquita; a assessora da Diretoria de Redes à Pessoa com Deficiência, Domisy Vieira;
a diretora de Rede de Atenção à Saúde, Jocelene Soares; a chefe do Departamento de Atenção
Primária à Saúde, Erica Fabíola Farias; e outros membros da secretaria.
A equipe ainda cumpriu agenda em Feijó, onde conversou e parabenizou a equipe médica que
esteve no Hospital Geral do município realizando, neste fim semana, 11 cirurgias eletivas.
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Lideranças locais, gestores do estado e autoridades municipais posam para a foto em mais uma
edição do Ação Humanitária Itinerante, em Tarauacá Foto: Marcos Santos/Secom
Sobre o Saúde Itinerante
O grande objetivo do programa é levar, in loco, assistência médica especializada, como informa
Rosimery Vânia Ruis, coordenadora do Saúde Itinerante Especializado.
Em todo o Acre, já foram realizadas 16 edições do Saúde Itinerante, sendo esta a 4⁰ edição que
chega aos povos que residem nas florestas.

Profissional de Saúde verifica a temperatura de moradores que compareceram ao Ação
Humanitária Itinerante Foto: Marcos Santos/Secom
O Ação Humanitária Itinerante também conta com a participação das prefeituras e da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), da Secretaria Estadual de
Assistência Social e dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres
(SEASDHM) e Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
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Bandido preso, só se for dos outros
Por Luis Carlos Moreira Jorge 15/08/2021

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB), que já declarou que está no seu radar impedir uma
vitória do ex-senador Jorge Viana (PT), seja para governador ou senador, desancou o petista na
sua postagem semanal na rede social, em cima da declaração do JV comemorando a prisão do
presidente do PTB, Roberto Jefferson, de que “bandido bom é bandido preso”.
Bandido preso é bom só dos outros, sobre o Lula condenado em três instâncias por corrupção, o
Jorge Viana não deu um pio, naquela de que, de bandido de casa não se fala nada, disparou Bittar.
LEVANDO A SÉRIO
O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) está levando a sério a sua candidatura a governador,
entrando de cabeça nos municípios fazendo política, não esperem que fique nos 3% da última
pesquisa. Muitos não sabem que ele é candidato. E, estamos distantes da campanha de 2022.
JOGA COM A POSSIBILIDADE
O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, trabalha com a candidatura da deputada federal
Jéssica Sales (MDB) ao Senado em qualquer cenário, mas projeta como cenário ideal ter o apoio
do governador Gladson Cameli.
MARCO NA GESTÃO MBIENTAL
TODAS as florestas estaduais, receberam ações sobre educação ambiental, social, jurídica, de
saúde e vacinação contra o Covid-19. Este é um ponto positivo na gestão do secretário do Meio
Ambiente, Israel Milani. Essas comunidades não eram assistidas pelo poder público.
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COLIGAÇÕES LEVAM PAU
O PRESIDENTE do Senado, Rodrigo Pacheco, considera a volta das coligações proporcionais
um “retrocesso”, e diz que, a matéria aprovada na Câmara Federal, não passa no Senado. É muito
mais que um “retrocesso”, seria imoral.
FIM DA FESTA
AS COLIGAÇÕES proporcionais sendo rejeitadas no Senado, vai acabar com a festa de muito
dirigente de partido nanico no estado, que já preparava a negociata.
LONGE DE SER UM ESTADISTA
O BOLSONARO é um ator de causas perdidas. Foi assim nas “óperas-bufas” da Cloroquina e do
voto impresso, e agora no arroubo autoritário de querer cassar ministros do STF. Longe do nosso
presidente ser um estadista.
VISTO COMO PIADA
NOS MEIOS jurídicos nacionais é visto como “piada” o anúncio do presidente Bolsonaro de que
vai pedir a cabeça dos ministros do STF Luís Barroso e Alexandre de Moraes, ao Senado. Não
será nem colocado na pauta.
CHAPA ENCORPADA
Eduardo Ribeiro, Ângela Helosman (vice-prefeita de Mâncio Lima), Jefferson Pururuca, Leila
Galvão, Rosangela do SINTEAC, Heitor Junior, Zé do Posto, Pedrinho Oliveira, Fátima Piyãko
(mulher do prefeito de Marechal Thaumaturgo), estão entre os nomes do PSD para a disputa da
ALEAC. Chapa encorpada e forte.
BRIGA NO ALTO ACRE
O PP terá candidato a deputado federal em Brasiléia, de olho nos votos do Alto Acre. Será o
dirigente político Vagner Galli. É um colégio eleitoral que está solto.
NÃO FOI TIRADO PARA DANÇAR
O secretário de Agricultura, Nenê Almeida, anda sem prestígio político pelas bandas de Feijó. Na
inauguração está semana das obras na Casa do Agricultor, não foi chamado nem para compor a
mesa dos trabalhos. O senador Sérgio Petecão (PSD), na mesa, só observou.
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VIROU BRINCADEIRA
PINTARAM de azul o depósito de água da 6 de agosto, e repintaram de outra cor. Assim
aconteceu com escolas. E agora com o Arena da Floresta, que voltou para a cor original. O
Gladson tem de dar um basta urgente neste desperdício de dinheiro, mal para imagem do governo.
GOSTINHO DE DÚVIDA
O PT não engoliu o fato da pesquisa da Real Big Data da TV-GAZETA, não ter posto o Jorge
Viana no formulário de candidatos ao governo, ficando a dúvida se foi proposital.
NEM PARA PROJETAR
Não dá nem para fazer no momento – falta mais de um ano para a eleição – qualquer projeção
para a disputa do Senado. É preciso saber como estará o quadro em 2022.
NÃO FAZ PARA SE ENGANAR
O PT deverá fazer uma ampla pesquisa próximo do fim do ano, para sentir a potencialidade dos
candidatos do partido ao Governo e Senado. O PT não faz pesquisa para se enganar, suas
pesquisas acertaram a vitória do Tião Bocalom para prefeito de Rio Branco.
HORA DO PIRÃO DE CASA
QUEM vai disputar uma vaga na ALEAC é o presidente do PT, Cesário Braga. Pode discordar
das suas posições ideológicas, mas deve ser respeitado porque tem lado, e defende as suas
convicções. Bom quadro.
É SÓ REVER A HISTÓRIA
É SÓ folhear os livros de história para ver que, todos os regimes ditatoriais tomam como primeira
medida, calar o Judiciário e a imprensa. Quando você vê alguém no poder indo neste sentido, é
porque sonha com ditadura militar. O que ocorre no país não é mera coincidência.
ACREDITANDO NA TERCEIRA VIA
AINDA creio numa candidatura presidencial de terceira via, que livre o brasileiro de optar em
votar no Lula de extrema esquerda ou num Bolsonaro de extrema direita.
VIRADA NOS TRINTA
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A vereadora Michele Mello (PDT) exerce um mandato propositivo; é destaque da atual
legislatura, e um calo na gestão do prefeito Tião Bocalom. Não será surpresa se ela disputar um
mandato de deputada estadual, em 2022.
UM MANTRA
COM todos os candidatos a senadores do grupo que está no poder e com os quais converso, há
um mantra unânime na resposta sobre com quem acham que vão disputar a única vaga para o
Senado: “Jorge Viana”.
APOSTANDO NAS PESQUISAS
O DEPUTADO federal Alan Rick (DEM) vai continuar apostando no referencial das pesquisas
para se cacifar a ser o candidato a senador do governador Gladson. Nas duas últimas pesquisas
foi o melhor do grupo do Cameli.
FRASE MARCANTE
“Nenhum pássaro voa alto demais se voa com as próprias asas”. (William Balke)
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Assistência Social cumpre agenda intensa no Juruá
Camila Gomes 16/08/2021
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos
Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), cumpriu agendas nos dias 13 e 14, em
Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.
Na sexta-feira, 13, a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, esteve presente na 4ª edição do
programa Sejusp Itinerante, que contemplou toda a região. A secretária também marcou presença
na última edição 2021 da Ação Humanitária Itinerante, realizada na Escola Estadual Maurício
Matos, próximo à Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Liberdade.
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Ação Humanitária Itinerante. Foto: Camila Gomes/SEASDHM
A iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), e
conta com a ajuda de parceiros governamentais e do Poder Judiciário.
A SEASDHM fez parte da Ação Humanitária desde a primeira edição, e oferece serviços de
três naturezas: com a política de assistência social, leva orientação e divulgação dos serviços
socioassistenciais no âmbito estadual.
Já a política dos direitos humanos orienta sobre a obtenção da segunda via do registro civil e dá
palestras de combate ao racismo e sobre violações dos direitos humanos. E, na política para as
mulheres, contribui com orientações psicológicas e jurídicas, rodas de conversa sobre
empoderamento econômico e enfrentamento à violência contra a mulher e meninas, por meio de
uma equipe multidisciplinar.
“A realização da Ação Humanitária tem um grande valor para esta comunidade atendida, que é
isolada, e principalmente por ser uma fronteira entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Então esta ação
não só está atendendo a comunidade como também está informando e esclarecendo sobre seus
direitos”, pontua a coordenadora do núcleo da SEASDHM do Vale do Juruá, Milca Oliveira.
No sábado, 14, a convite da primeira-dama do município de Cruzeiro do Sul, Maria Lurdes Lima,
a secretária Ana Paula Lima esteve presente a um café da manhã realizado na Fazenda Esperança
Maria Madalena, que funciona como casa terapêutica feminina. A Casa Terapêutica Maria
Madalena é um lugar de apoio às mulheres que passam por problemas por conta da dependência
química. “Nós recebemos uma grande demanda das coordenadoras da casa, afinal o local se
sustenta por meio de doações. Este, além de ser um momento para estarmos juntas,
também tem como objetivo mostrar a realidade das mulheres abrigadas”, afirma Maria de
Lurdes.
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Café da manhã na Fazenda Esperança Maria Madalena. Foto: Pedro Devani/Secom
Durante o café, Maria Lurdes Lima, contou brevemente a história da casa terapêutica e como tem
sido o trabalho diário. O espaço acolhe mulheres, até mesmo as que já são mães ou estão grávidas
e que desejam deixar a dependência química.

Durante as agendas, parceiros apresentaram a campanha Agosto Lilás. Foto: Pedro Devani/Secom
Além disso, ainda em alusão ao Agosto Lilás, o café foi um momento de conscientização sobre o
enfrentamento à violência contra a mulher.
“Esse trabalho que temos feito é uma maneira de amar e olhar de um jeito mais sensível para as
mulheres. Sabemos que não é fácil, mas ver resultados como os desta casa terapêutica é o que me
motiva a continuar nesse mesmo caminho”, afirma a titular da SEASDHM.
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Titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, enfatiza que o trabalho em apoio às mulheres não é fácil,
mas deve continuar. Foto: Camila Gomes/SEASDHM
Após o café, a secretária esteve no Centro Socioeducativo (CS) Juruá, acompanhada da primeiradama do Estado, Ana Paula Cameli, para conhecer o espaço e ver os resultados da horta que faz
parte do projeto Plantando Sonhos.
O diretor da unidade, Angenor Correia, explica que o objetivo principal do projeto é ensinar os
adolescentes socioeducandos a cultivar hortaliças e seu correto manejo, desde o preparo das leiras
até a colheita. “Buscamos realmente gerar nos internos um desejo de mudança e oportunidade de
trabalho e agregar valores e princípios aos adolescentes”. O CS Juruá trabalha atualmente com 14
internos.

Diretor do Centro Socioeducativo Juruá, Angenor Correia, explica que o projeto Plantando
Sonhos é uma forma de oferecer oportunidades aos adolescentes. Foto: Pedro Devani/Secom
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Para a secretária Ana Paula Lima, cumprir essas agendas e ver todo o trabalho do município de
perto é uma prioridade da gestão. “É necessário estar presente às ações das
organizações que funcionam como braço direito do governo do Estado. Estar sempre alinhado é
uma prioridade para a SEASDHM”, observa a titular.
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Foto: Camila Gomes/SEASDHM
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Foto: Pedro Devani/Secom
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Prefeito de Assis Brasil destaca atuação de Gladson e Israel Milani na recuperação do ramal
do Icuriã
Da redação da notícia da Hora 20 agosto 2021
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT) destacou o trabalho do governador Gladson Cameli
(PP) e do secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, por possibilitar a abertura dos 36
quilômetros do ramal do Icuriã. O prefeito disse que graças ao esforço de Israel Milani, que se
tornou uma espécie de embaixador das causas da regional Alto Acre, as máquinas já estão
executando o primeiro trecho.
“Hoje, o sonho começa a ser realizado na tríplice fronteira. Estamos vendo as máquinas
trabalhando, uma empresa muito responsável, e o nosso agradecimento ao governador Gladson
Cameli e ao secretário Israel Milani por essa obra que foi destinada para o município de Assis
Brasil”, disse o prefeito.
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A publicação da Prefeitura de Assis Brasil foi compartilhada por Israel Milani, que destacou a
gestão ambiental executada pelo governo Gladson em apoio aos produtores rurais e extrativistas
da região do Icuriã.
“Obras iniciadas no ramal do Icuriã! Valorizando a vida das pessoas, o governo e a Semapi estão
presentes nas comunidades rurais! Famílias do Icuriã, em Assis Brasil sendo beneficiadas pela
iniciativa da gestão ambiental do Governo”, comentou o secretário de Meio Ambiente do Acre.
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Em Rio Branco, órgãos se unem em força-tarefa de combate às queimadas urbanas
Ações ocorreram na sexta-feira (20) e no sábado (21). Duas grandes queimadas foram
acompanhadas neste período.
Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco 22/08/2021
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Incêndios ambientais nas áreas urbanas aumentam quase 140% no Acre
Dados do INPE mostram que o Acre registrou 2.140 focos de incêndios até 17 de agosto deste
ano
Da Assessoria 24 de agosto de 2021
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O Acre registrou 2.140 focos de incêndios até 17 de agosto desse ano e teve um aumento de 137%
nos incêndios ambientais nas áreas urbanas (Foto: Sérgio Valle)
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que o Acre registrou 2.140
focos de incêndios até 17 de agosto desse ano e teve um aumento de 137% nos incêndios
ambientais nas áreas urbanas, número maior do que todo o acumulado do ano passado. A partir
deste cenário, o deputado federal Leo de Brito oficializou, nesta terça-feira,24, o pedido de uma
audiência pública para debater a situação das queimadas no estado.
O requerimento da audiência foi protocolado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
(CFFC) da Câmara dos Deputados e o encontro deve reunir órgãos ambientais para debater o
avanço das queimadas no Acre e enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização.
De acordo com dados do Instituto de Meio Ambiente no Acre (Imac), é possível identificar que
houve aumento nos casos de focos de incêndio, mas redução das notificações. De 1º de janeiro a
23 de julho de 2021 foram feitos 74 autos de infração entre multas simples, embargos e
apreensões, em 2018, por exemplo, no mesmo período, já haviam sido registrados 119 autos de
infração.
“A situação tá muito grave, tenho andado pelos municípios e constatado o avanço das
queimadas e a falta de uma política de controle ambiental, o enfraquecimento dos órgãos de
fiscalização e dos mecanismos de controle tem impactado diretamente nesse aumento. Além dos
danos ao meio ambiente, a preocupação é também com a saúde pública, os casos de internações
e mortes por síndromes respiratórias tem aumentado consideravelmente, e ainda estamos em
meio a pandemia da Covid, o que agrava mais ainda essa situação, por isso, precisamos saber o
que os órgãos ambientais vem fazendo para minimizar essa situação, como parlamentar estou
fiscalizando e cobrando a adoção de medidas”, disse.
Quase 300 mortes por síndromes respiratórias em seis meses no Acre
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Para além dos problemas ambientais, as queimadas ainda geram a poluição do ar que afeta
diretamente a saúde da população. No Acre, 14 dos 22 municípios apresentaram médias diárias
de notificações de síndromes respiratórias agudas duas ou três vezes acima da recomendação da
Organização Mundial da Saúde.

Qualidade do ar no estado têm ficado abaixo do recomendado pela OMS (Foto: Sérgio Valle)
O estado acumula, nos seis primeiros meses deste ano, 291 mortes causadas por Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), relacionadas a diversos vírus. O número é maior do que o
registrado no mesmo período do ano passado e não inclui mortes pela Covid-19. Os dados são
do Departamento de Vigilância e Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) que apontam
aumento de 16% no número de mortes quando comparando a 2020.
“Como parlamentar e representante do povo, não posso me calar diante dessa situação, pessoas
estão morrendo e adoecendo por conta das queimadas e o que vemos é uma inércia por parte do
governo federal e do governo do Estado no que se refere a fiscalização”, finalizou.
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Leo de Brito protocolou pedido nesta terça-feira,24.
Órgãos convidados para a audiência pública
A audiência pública deverá acontecer nos próximos dias e vai reunir representantes do
Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público Federal, Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio),
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon, Ministério Público do Estado do
Acre, Instituto de Meio Ambiente no Acre – IMAC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil –
CEDEC, Coordenação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Acre – CBMAC,
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das Políticas Indígenas –
SEMAPI e Universidade Federal do Acre.
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Secretário de Meio Ambiente do Acre se reúne com ministro para tratar sobre estratégias
de combate a queimadas
Como resultado, foi definida a estratégia de atuação conjunta e detalhes das ações ostensivas que
serão realizadas
Assessoria 26 de agosto de 2021
O governo do Acre, representado pelo secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), Israel Milani, participou de agendas ambientais em Brasília, na terça, 24 e
quarta-feira, 25, para traçar estratégias de combate ao desmatamento e queimadas
ilegais. Somente no Acre, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revelam
que 2.140 focos de incêndios foram registrados até 17 de agosto deste ano e teve um aumento
de 137% nos incêndios ambientais nas áreas urbanas, número maior do que todo o acumulado
do ano passado.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e a equipe da Secretaria da Amazônia e Serviços
Ambientais reuniram-se em formato presencial com os secretários de Meio Ambiente dos nove
Estados da Amazônia Legal.
“Estamos acompanhando de perto as ações nos estados e fazendo o possível para realizar um
trabalho integrado de combate aos ilícitos ambientais”, disse o ministro Joaquim Leite.
O secretário Israel Milani falou sobre as ações desenvolvidas no Acre. “Estamos com diversas
ações de comando e controle nas unidades de conservação e atuamos em parceria com as
instituições que estão em campo fiscalizando e coibindo os ilícitos, a exemplo do Instituto de
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Meio Ambiente do Acre, o Corpo de Bombeiros e secretarias municipais. Nós temos o Centro
Integrado de Geoprocessamento Ambiental e estamos descentralizando as ações para o interior
do estado”.
O diálogo foi iniciado com um diagnóstico da situação nos Estados, apresentado por cada
Secretário, e continuou com a abordagem de atuação das Forças Federais nas campanhas que
estão sendo lideradas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e que contam com a
participação da Força Nacional, Ibama, ICMBio, Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Polícia Federal e Exército.
Como resultado, foi definida a estratégia de atuação conjunta e detalhes das ações ostensivas
que serão realizadas. A reunião concluiu com a abordagem da agenda positiva para a região,
com a assinatura dos Acordos de Cooperação Técnica que integram o Programa de Pagamento
por Serviços Ambientais denominado “Floresta+”. O Programa representa uma das iniciativas
mais importantes para a remuneração dos esforços de conservação e redução do desmatamento
dos proprietários rurais na Amazônia.

O secretário Israel Milani falou sobre as ações desenvolvidas no Acre. Foto Daniel Paiva/MMA.
Alinhamento com o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal
Os Secretários de Meio Ambiente da Força Tarefa GCF, também se reuniram na Sede do
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, como parte da agenda de encontros presenciais
previstos com o objetivo de abordar temas estratégicos da implementação do Plano Regional de
Combate ao Desmatamento Ilegal.
No diálogo realizado com a equipe da Secretaria Executiva do Consórcio, com foco no combate
aos incêndios florestais, os secretários compartilharam as suas preocupações, assim como os
resultados dos estudos realizados no âmbito do GCFTF.
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Conheceram os detalhes da proposta de projeto em construção e destacaram a relevância de
vários elementos propostos, com destaque para as ações de coordenação com outras esferas dos
governos estaduais a ao desenvolvimento de protocolos de cooperação entre estados. Como
parte dos próximos passos no planejamento, recomendaram à equipe do Consórcio a
incorporação dos resultados dos estudos já realizados e o alinhamento com as ações dos
secretários no âmbito do GCFTF, inclusive no que se refere as ações de coordenação que
lideram com as instâncias pertinentes do Governo Federal.
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Ministério Público do Acre acompanha crise hídrica e chama autoridades para discutir
soluções
Jaidesson Peres- Agência de Notícias do MPAC 27 agosto 2021
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Centro de Apoio
Operacional (Caop) de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e
Urbanismo, tratou, no dia 25, com órgãos estaduais afins a respeito da crise hídrica enfrentada
pelo estado, por consequência da forte estiagem desse ano.
Preocupada com o baixo nível do Rio Acre, o que pode comprometer o abastecimento de alguns
municípios, a coordenadora do Caop, procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira Lima,
chamou para reunião virtual os representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das
Politicas Indigenas e Políticas Indígenas (Semapi), do Departamento Estadual de Água e
Saneamento (Depasa) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).
Na ocasião, foi abordado o Plano Estadual de Recursos Hídricos, sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas. A procuradora procurou saber
como anda o cumprimento das metas desde seu estabelecimento, em 2018. Do Depasa foram
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levantadas informações acerca do plano de contingência dos municípios para evitar o risco de
desabastecimento de água, principalmente daqueles em situação mais crítica.
O desmatamento da mata ciliar e as queimadas são os principais fatores que contribuem para a
redução das águas. Por isso os participantes destacaram a necessidade de agregar outros órgãos
nessa discussão, como o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), o Instituto de Meio Ambiente
(Imac), a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, a Coordenação Estadual de Defesa
Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
A capacitação de gestores, o monitoramento dos relatórios hidrometeorológicos e a capacidade
do Aquífero Rio Branco foram ainda pontos considerados de importância para o acompanhamento
da situação hídrica em todo o estado. A ideia é fazer levantamento de dados e manter alinhamento
contínuo entre as instituições envolvidas, com reuniões periódicas, para monitorar as ações e
metas propostas.
“Estamos vivendo uma crise hídrica, pois, apesar de nos consideramos privilegiados em relação
a outros locais, por estarmos na Região Amazônica e com abundância hídrica, o Rio Acre
apresenta um nível baixo, e a situação é preocupante, visto que esse rio abastece toda a população
da capital e de vários municípios”, disse a procuradora.
O Caop do Meio Ambiente vem desenvolvendo no âmbito do MP acreano o projeto “Crise Hídrica
não! ”, cujo objetivo é proteger os recursos hídricos identificados como prioritários, ou
vulneráveis, para o abastecimento e equilíbrio hídrico no estado. Além disso, o órgão auxiliar
instaurou procedimento administrativo, com vistas a acompanhar a implementação das políticas
públicas referentes esses recursos naturais no Acre.
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Com Programa REM, governo leva benefícios para comunidades indígenas do Acre
Katiúscia Miranda 04/09/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), iniciou a implementação dos Planos de Gestão das Terras Indígenas (PGTIs)
e formalizou o repasse de mais de R$ 100 mil para instituições indígenas da região de
Tarauacá/Envira. Os primeiros beneficiados foram os Jaminawa do Caeté, no município de Sena
Madureira, com R$ 60 mil e nesta quinta-feira, 2, os Huni Kui da Aldeia São Francisco, em Feijó,
receberam o repasse no valor de R$ 57 mil para compra de equipamentos.
O recurso é proveniente do Programa REM Acre Fase II, uma parceria entre os governos do Acre,
da Alemanha e Reino Unido numa iniciativa voltada para projetos de proteção e conservação das
florestas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.
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Além desses dois repasses, mais 19 estão dentro do cronograma de execução até 2022, com
investimentos na ordem de R$ 1,3 milhão.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, entregou a nota
de pagamento no valor de R$ 57.882,30 diretamente ao cacique geral Julio Barbosa, que
representa o povo Kaxinawa. “Nós vamos adquirir um barco de grande porte, motorizado, para
auxiliar na travessia dos nossos produtos. Muito importante essa parceria com o governo e com o
REM”, disse o cacique.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, entregou a nota
de pagamento no valor de R$ 57.882,30 diretamente ao cacique geral Julio Barbosa, que
representa o povo Kaxinawa. Foto Assessoria Semapi
Israel Milani destacou que além do Programa REM, estão em andamento vários projetos que
beneficiam as populações indígenas, a exemplo da revisão e elaboração de Planos de Gestão em
Terras Indígenas, financiada pelo Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser) do Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o Bird, também conhecido por Banco
Mundial.
“A nossa equipe está trabalhando para levar esses benefícios aos indígenas. São mais de R$ 10
milhões em investimentos que já começam a chegar, com a flexibilização do acesso às aldeias
por parte da Fundação Nacional do Índio, a Funai, neste momento que grande parte dos indígenas
já estão vacinados”, disse o secretário Israel Milani.
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Barco de grande porte sendo construído para a Aldeia São Francisco em Feijó. Foto: Cedida.
A compra dos equipamentos é feita diretamente pelas associações indígenas, explicou a
coordenadora do Programa REM na Semapi, Claudenir Rocha. “Essa é uma das exigências do
programa, que os benefícios cheguem na ponta. Nós enquanto Estado, apoiamos todos os
processos para que as aquisições e prestações de contas sejam executadas, para que eles tenham
êxito nas ações”.
Os 21 projetos de implementação dos PGTIs contemplados pelo Programa REM Fase II no Acre
por meio de chamamento público, incluem construção de estruturas físicas, cursos, capacitações,
encontros, aquisição de insumos para artesanato, equipamentos e transportes, a exemplo de
barcos.
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Portaria incentiva e regulamenta pesquisas científicas dentro de unidades de conservação
do Acre
Instrução Normativa foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no início desta
semana pela Semapi. Em mais de 30 anos o estado não possuía um documento que
direcionasse quem busca fazer pesquisas nestas áreas.
Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco 04/09/2021

Secretaria regulamenta pesquisa científica dentro de Unidades de Conservação Estaduais — Foto:
Divulgação/Secom-AC
Uma instrução normativa, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (1º),
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) regulamenta o
trabalho de pesquisa feito dentro das unidades de conservação do estado.
A regulamentação informa que a secretaria pode incentivar e proporcionar meios para a execução
de atividades de pesquisa científica nestes locais, como também estabelece uma série de normas
que devem ser seguidas pelo pesquisador que forem entrar nestes locais.
Atualmente o estado conta com nove unidades de conservação sob sua gestão. Segundo a Semapi
a área do Antimary, criada na década de 90, é a mais antiga e em mais de 30 anos o estado não
possuía um documento que direcionasse quem busca fazer pesquisas nestas áreas.
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A diretora executiva da Secretaria Estadual de Meio Ambiente semapi, Vera Reis, diz que a
intenção é que haja uma atuação em conjunto e que as pesquisas possam servir de subsídios para
a gestão das destas áreas.
"É uma forma de a gente ter uma normatização e tentar, de certa forma, ter o apoio da ciência no
sentido de entender melhor os aspectos ligados à biodiversidade e a outros componentes
importantes que podemos oferecer dentro das unidades de conservação aos pesquisadores. Além
de ter um retorno destas pesquisas para subsidiar a gestão da própria unidade de conservação",
afirma.
Entre as medidas está o estabelecimento de que as atividades não podem causar prejuízos ao
patrimônio natural preservado e dependerão de aprovação prévia dos projetos e da concessão de
autorização de pesquisa, concedida pela Semapi, para que sejam desenvolvidas. Também é
necessário que o pesquisador faça parte de instituições oficiais.
Pesquisadores estrangeiros também poderão receber a autorização de pesquisa, desde que
comprovem expressamente a autorização para a realização de pesquisas no Brasil, seguindo a
legislação federal, e cumpram também as exigências da instrução normativa.

Atividades de pesquisa devem ser usadas como subsídio para gestão de reservas do Acre — Foto:
Flávio Forner/Divulgação
Autorização
Ainda conforme o documento, para obter a autorização, o pesquisador deverá apresentar um ofício
explicando a necessidade ou não de apoio institucional desta secretaria, preencher formulário de
autorização para uso público do local e informar qual projeto de pesquisa será executado.
Além de documentos pessoais das pessoas que vão participar das atividades de pesquisa, o pedido
deve ser feito com antecedência mínima de 60 dias com relação à previsão de início das
atividades.
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Ainda é preciso que seja feito um termo de compromisso entre o pesquisador e a Semapi, depois
disso será emitida uma credencial para que ele tenha acesso ao local. Nas atividades de campo, é
preciso que eles sejam acompanhados pelo gestor da Unidade ou servidor por ele designado.
Além da Autorização de pesquisa, o pesquisador titular e os membros de sua equipe deverão obter
também o consentimento do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área. As pesquisas
já em andamento também devem se enquadrar na presente instrução normativa.
Veículo
Agencia de
noticias do
Estado do
Acre

Data
04.09.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/estado-normatiza-desenvolvimento-de-pesquisas-em-unidades-deconservacao/

Estado normatiza desenvolvimento de pesquisas em Unidades de Conservação
Ângela Rodrigues 04/09/2021
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 3,
a Instrução Normativa Nº1/2021, que estabelece critérios para entrada de acadêmicos
interessados em desenvolver projetos de pesquisa científica nas Unidades de Conservação
Estaduais (UCs). Os critérios obedecem a uma série de determinações legais no âmbito estadual
e federal.
Com a normatização, o acadêmico que desejar desenvolver projeto de pesquisa deverá entrar
com pedido de autorização junto à diretoria técnica da Semapi, que após apreciação
encaminhará para análise, cadastramento e acompanhamento de sua execução sob a supervisão
da Divisão de Áreas Naturais Protegidas e Biodiversidade – DAPBio.
A diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown, destaca a importância da normatização para
o desenvolvimento das pesquisas UCs. Para a gestora, as regras vêm também para apoiar a
ciência ao passo em que as pesquisas contribuirão para subsidiar e aperfeiçoar a gestão nas UCs.
“O estado do Acre possui nove Unidades de Conservação sob sua gestão, sendo que a primeira,
a Floresta Estadual do Antimary foi criada na década de 90, no entanto, até agora não tínhamos
um documento que direcionasse aqueles que buscam fazer pesquisas em nossas UCs. Tendo em
vista a necessidade de acompanhamento e gestão de informações quanto às pesquisas realizadas
nas UCs, a equipe da Semapi pretende cada vez mais atuar de forma conjunta com os
pesquisadores que já atuam em nosso estado ou que queiram começar a atuar”, salienta.
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Grupo de pesquisadores em laboratório com nível 3 de Biossegurança no Parque Estadual
Chandless. Foto: Cedida.
Além disso, a normativa visa evitar que as atividades de pesquisa científica nas UCs causem
prejuízos ao patrimônio natural preservado. As determinações também são válidas aos
pesquisadores que possuem vínculo direto ou indiretamente com estado ou as UCs.
Pesquisadores estrangeiros também estão sujeitos a normativa e devem ainda apresentar
autorização de pesquisa no Brasil, em conformidade com a legislação federal. Em virtude da
pandemia, será exigido de todos a apresentação do teste PCR negativo do Covid-19 para
ingresso nas UCs.
Para saber mais, os interessados devem acessar o link e baixar os modelos de formulários
obrigatórios.
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Com quase 50% do seu território de áreas protegidas, Acre tenta conciliar desenvolvimento
e preservação
Dois grandes projetos - uma da esfera estadual e outro estadual - estão em debate nos
últimos meses. Ambientalista diz que unidades de conservação são algo novo e que falta
entendimento e gestão.
Por Tácita Muniz, G1 AC — Rio Branco 05/09/2021
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Com quase 50% do seu território de áreas protegidas, Acre tenta conciliar desenvolvimento e
preservação — Foto: Marcos Vicentti/Secom-AC
Localizado na ponta do Brasil, o Acre é um dos estados com maior diversidade de fauna e flora
do país e tem quase 50% do seu território composto por terras protegidas por lei ambiental. De
acordo com dados da Divisão de Áreas Naturais Protegidas e Biodiversidade (DapBio), o Acre
possui um território com 16.422.136 de hectares, sendo que deste total 7.774.440 de hectares, ou
seja, 47,3% é composto por unidades de conservação (federais, estaduais e municipais).
Já na categoria de proteção integral e uso sustentável e terra indígenas, são 2.390.112 de hectares,
ou seja, 14,55 %, criadas para proteção e uso sustentável do bioma amazônico.
LEIA TAMBÉM:





Com órgãos ambientais enfraquecidos, Acre registra 2.140 focos de incêndios e pode
alcançar maior nº dos últimos sete anos
PL que regulariza exploração de florestas públicas por empresas privadas é
debatido no Acre
Nova petição colhe assinaturas contra PL que altera limites de reservas e modifica
categoria da Serra do Divisor
Portaria incentiva e regulamenta pesquisas científicas dentro de unidades de
conservação do Acre

As comunidades indígenas estão representadas por 15 povos, distribuídos em três famílias
linguísticas (Pano, Arawak e Arawa). São 17.070 indígenas vivendo em 197 aldeias, distribuídos
em 36 terras, situados em 11 municípios do estado do Acre. Destaca-se ainda 3 povos isolados,
segundo o relatório.
No Dia da Amazônia, comemorado neste domingo (5), o G1 mostra que, diante de tanto território
protegido, o desafio do poder público é conciliar desenvolvimento econômico à preservação do
meio ambiente.
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São de responsabilidade do governo estadual:





Parque Estadual Chandless
Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Lago do Amapá e do Igarapé São Francisco
Florestas estaduais Antimary; do Rio Gregório; do Mogno; do Liberdade; Afluente
Áreas de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecoste, que fica em Rodrigues Alves.

Dentro das florestas estaduais, entre as comunidades que moram dentro delas, a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) diz que trabalha com o Programa
de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA), com recursos de banco internacional
com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico sustentável e a diversificação
produtiva do estado, baseado na economia florestal e na preservação do patrimônio natural.

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre acompanha moradores de
comunidades protegidas no estado — Foto: Asscom/Semapi-AC
“Esse programa engloba, inclusive, a recuperação de ramais para ajudar no escoamento de
produções agroextrativistas dos moradores de florestas públicas. Temos também unidades
integradas que dão apoio a essas famílias da floresta; são locais com internet, refeitório e que
incrementam a produção de produtos florestais madeireiros e não madeireiros”, pontua Adriano
Alex Santos e Rosário, chefe da DapBio.
Atualmente, com PDSA, são atendidas cerca de mil famílias, que produzem cocão, murmuru,
buriti e também fazem exploração de madeira. Ainda segundo a Semapi, todas as decisões
tomadas para essas áreas são discutidas com o conselho gestor da unidade e baseadas no plano de
manejo de cada área.
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Missões ocorrem em áreas públicas do Acre para tentar combater crimes ambientais — Foto:
Cleiton Lopes/Semapi-AC
Concessão de florestas públicas para empresas privadas
São milhares de hectares em terras públicas e nas mais diversas localidades do estado. O controle
dessas terras acaba sendo um dos principais desafios dos órgãos fiscalizadores, porque acaba
refletindo na recorrente invasão de terra pública.
Segundo Alex Santos, somente este ano foram feitas em todo o Acre 11 missões de comando e
controle e até pedidos de reintegração de posse de pessoas que tomaram conta de lotes públicos.
Diferente da demarcação federal feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) - que depois de 10 anos expede o termo definitivo de terra ao morador, quem mora em
áreas públicas estaduais vive sob uma concessão. Caso não queiram mais morar no local, a terra
deve ser devolvida e direcionada a outra família que viva da produção agroflorestal.
Porém, não é bem assim que ocorre. Muitos moradores, segundo o chefe da divisão, acabam
vendendo lotes de forma ilegal e a pessoa que compra, também acaba tentando ficar com a terra.
Inicia-se uma batalha, que muitas vezes precisa parar nos tribunais com pedido de reintegração.
Para tentar amenizar esse tipo de ocorrência no estado e tentar ter mais controle em cima das
terras públicas, o governo do estado apresentou, em maio deste, o projeto de lei que regulariza
a exploração de florestas públicas por empresas privadas. Segundo o governo, isso frearia
essas ações criminosas.
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Parque Estadual Chandless é considerado o maior da Região Norte — Foto: Divulgação/Secom
Com isso, seria feita uma licitação para que uma empresa pudesse explorar a área dentro do que
a lei estabelece. Para o Adriano Alex, essa é uma saída para tentar evitar que os crimes ambientais
avancem no estado e também garantir um retorno para a comunidade dentro das florestas.
“A concessão é um importante instrumento, porque você lança um edital, as empresas concorrem
e fazem suas propostas. A melhor proposta ganha a concessão, mas a Secretaria de Meio
Ambiente vai acompanhar essa execução. Além do viés ambiental, porque essa empresa
necessariamente vai ter que apresentar um plano de manejo para a área, tem a questão social e
econômica, uma vez que a mão de obra vai ser contratada de dentro da comunidade. Além de que
essas empresas podem fazer benefícios sociais, como reformas postos de saúde e outros locais de
interesse público”, defende.
Para ele, isso também reduziria, ou melhor, acabaria com as chamadas operações de comando e
controle dessas áreas.
“Isso seria de responsabilidade da empresa concessionária. Existe invasão, mas também muita
má-fé de moradores que sabem que não podem vender o terreno dentro dessas áreas, mas querem
ganhar uma pontinha. Mas estamos coibindo e nosso desafio é preservar esses mais de um milhão
de hectares que são patrimônio do estado”, destaca.
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Moradores alegam falta de incentivos dentro de reservas extrativistas do estado — Foto:
Amopreabe/Arquivo
Reservas extrativistas: desmatar para sobreviver
Já as reservas extrativistas, de responsabilidade do governo federal, têm sofrido com a falta de
recursos do poder público. A afirmação é da vice-presidente da Moradores e Produtores da Resex
Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia (Amopreabe), Luíza Carlota.
Criadas para serem usadas pela técnica extrativista, a realidade dentro dessas unidades é
outra. Atualmente, são comuns os registros de desmatamento e queimada dentro dessas
áreas.
O relatório da Secretaria de Meio Ambiente, da sala de monitoramento, mostra que, até agosto
deste ano, foram registrados 185 focos de incêndio somente dentro da Reserva Extrativista Chico
Mendes. Entre 20 áreas naturais é a que mais queima.
Ao todo dentro dessas áreas, foram mais de 500 focos de incêndio entre janeiro a agosto deste
ano.
Luíza diz que a falta da presença no Estado é o que acaba interferindo na preservação ambiental
das unidades. Ela diz que o governo federal não aloca recursos para as famílias que vivem dentro
da Resex.
“Não tem política de sustentabilidade, a não ser um projeto alemão que compra borracha
produzida aqui dentro. Além de tudo, o plano da Resex está defasado, já existe uma quantidade
bem maior de famílias que não tem condições de trabalhar aqui dentro. Não tem mais uma
produção extrativista forte e estamos sendo punidos por desmatar locais para plantar mandioca,
por exemplo”, explica.
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A vice-presidente da associação destaca ainda que a economia das Resexs gira em torno da venda
da castanha, borracha e também pecuária.
“Realmente existem pessoas que desmatam para formar pastos, mas a gente precisa desmatar para
plantar porque, infelizmente, o governo não olha para a Reserva Chico Mendes. O ideal era um
acordo: quem chegou no limite de desmatamento não desmatar mais, mas o governo precisa
garantir mecanização para o produtor ter o que comer. Parou de desmatar, mas vamos comer o
que? Muitos aceitam o pacto de não mexer na floresta, mas a gente precisa de um retorno do
governo”, enfatiza.

Especialista diz que falta presença do Estado dentro das unidades de conservação do estado —
Foto: Juan Diaz/Arquivo pessoal
Políticas públicas
O fator levantado pela vice-presidente da associação é reforçado pela engenheira agrônoma e
doutora em ciências florestais tropicais e uma das principais pesquisadoras do fogo na Amazônia
Sul Ocidental, Sonaira da Silva.
“Falta fortalecimento de políticas públicas do estado de forma ampla, porque as queimadas eram
tidas só como problemas ambientais, mas a queimada é um problema que aponta falta de gerência
agrícola. Se tem órgãos envolvidos em diversos estudos, como melhorias de pastagem, genética
e outras práticas, isso precisa chegar aos agricultores. Porque, se ele não recebe essa assistência,
ele vai continuar usando o que sempre usou e dá certo, que é o fogo. Só que o clima mudou e o
que faziam no passado vai piorando e traz outros prejuízos para todos”, destaca.
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Cachoeira Formosa na Serra do Divisor, no Acre, uma das mais ricas em biodiversidade — Foto:
Marcos Vicentti/Secom
PL Serra do Divisor
Já na esfera federal, os debates se concentram no projeto de lei 6.024, apresentado pela deputada
federal Mara Rocha (PSDB-AC), que tira a proteção integral da Serra do Divisor no Vale do
Juruá, no interior do Acre e altera os limites da Reserva Extrativista Chico Mendes
(Resex). A intenção principal é fazer uma rodovia que ligue o Acre ao Peru.


Confira detalhes do PL

Atualmente o projeto tramita na Câmara dos Deputados e está guardando parecer do relator na
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra).
O PL é de autoria do senador Márcio Bittar (MDB) e foi apresentado pela deputada federal Mara
Rocha (PSDB) em novembro de 2019. Ele ficou parado durante todo o ano de 2020 e os três
primeiros meses de 2021. Até que no último dia 31 de março foi designado relator e ele foi
retomado.
Uma petição on-line foi encabeçada pelo Comitê Chico Mendes; Conselho Nacional das
Populações Extrativistas (CNS); Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista
Chico Mendes de Xapuri (Amoprex), Associação de Moradores e Produtores da Reserva
Extrativista Chico Mendes de Assis Brasil (Amopreab); Associação de Moradores e Produtores
da Reserva Extrativista Chico Mendes de Sena Madureira (Amopresema); Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Assis Brasil; Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de
Xapuri; Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Brasiléia; SOS Amazônia;
Comissão Pró-Índio do Acre; Povo Nawa, Associação Indígena Nukini; Organização dos Povos
Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ) e Apiwtxa.
O objetivo é coletar assinaturas contra o projeto. A iniciativa já reúne quase 10 mil assinaturas.
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Choca-do-acre só pode ser vista, em todo o mundo, no Parque da Serra do Divisor — Foto: Tomaz
de Melo/Arquivo pessoal
‘É possível gerar economia com a floresta em pé’
O G1 conversou com o secretário-geral da ONG SOS Amazônia no Acre. Miguel Scarcello é
graduado em geografia, com especialização em planejamento ambiental e política ambiental pela
Agência para o Desenvolvimento Internacional Americana.
Ele tem experiência na área de Ciências Ambientais, com ênfase em Unidades de Conservação planejamento e gestão - e acredita que falta gestão e conhecimento para tentar iniciar, sem um
estudo mais profundo, a exploração econômica dessas áreas é perigoso.
“A criação de unidades é tão recente na história do Brasil que ainda estamos construindo algo em
cima disso. Em uma perspectiva histórica de gestão pública, não há equipes preparadas”, destaca.
Porém, o debate dessa gestão é essencial para o ambientalista, já que o estado é um dos mais ricos
em biodiversidade.
“O Acre, geograficamente, é uma área de cabeceiras de rios e que se tornou propícia para
o refúgio da população indígena e aqui temos uma concentração de biodiversidade bem
particular com relação a outros territórios da Amazônia”, diz.
Para Scarcello, o governo do estado, por exemplo, tem dado passos acertados, como
financiamento com bancos estrangeiros para manter programas importantes para ajudar as
populações das florestas estaduais. Mas, diz que falta planejamento e estudo aprofundado para
implantar algo como as concessões das florestas públicas, por exemplo.
“O estado não está preparado com recursos para isso. Há um entendimento de que essas áreas
sustentáveis podem gerar benefícios econômicos, mas, como disse Chico Mendes, é possível
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gerar economia com a floresta em pé, mas a produção florestal que deveria ser empreendida ainda
não foi planejada de maneira adequada”, destaca.
Para ele, antes de o governo estabelecer realmente algo mais invasivo nessas áreas, ele teria que
fazer experimentos e avaliar se há equipe suficiente, recursos e se isso pode ser continuado
futuramente.
“Quem está à frente dessas unidades precisa ter coragem para fazer experimentos, precisa estar
disposto a fazer os exercícios que a legislação permite. O que pega muito é que não temos um
grupo de pesquisadores desenvolvendo estudos com profundidades de modelos que sejam
aplicados. Isso acaba por dar a impressão de que a floresta gera pobreza, mas isso é um engano”,
alerta.
Scarcello volta a reforçar que a única maneira de tentar construir um cenário economicamente
favorável nessas unidades é a união de muito esforço e estudos para que medidas precipitadas não
acabem impactando negativamente no estado.
“Tanto o estadual como o governo federal não têm recursos, muitos recursos vêm de organizações
como as nossas, de parceiros internacionais que querem preservar essas áreas. Mas, a falta de
capacidade para implantar afeta muito e dar essa aparência de que as unidades não dão tantos
resultados positivos, mas as dificuldades estão instaladas e a gente precisa superar isso. Mas, para
isso, a gente precisa de gente capacitada, conhecimento e continuidade de processos, além, claro,
de recursos”, finaliza.

Equipes da SOS Amazônia no Rio Iaco, Reserva Chico Mendes na capacitação no manejo do
cacau — Foto: Asscom/SOS Amazônia
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Dia da Amazônia: Governo reforça o compromisso pela conservação do bioma amazônico
Katiúscia Miranda 05/09/2021
Neste 5 de setembro, Dia da Amazônia, o governo do Acre reforça o compromisso pela
conservação do bioma amazônico. Ações concretas, que chegam às comunidades rurais,
tradicionais, ribeirinhas e indígenas estão em andamento, bem como campanhas educativas e
publicitárias contra desmatamento e queimadas ilegais. A data celebrada no período mais crítico
do verão, com uma seca severa castigando a vegetação, é uma forma de refletir sobre a
importância de cuidar e conservar os recursos naturais.

Neste 5 de setembro, Dia da Amazônia, o governo do Acre reforça o compromisso pela
conservação do bioma amazônico. Foto Pedro Devani/Secom
O Acre é destaque entre os estados da Amazônia Legal e tem visibilidade mundial quando se fala
em políticas ambientais. Entre os avanços estão o Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), que
já está em sua terceira fase, a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa
de Regularização Ambiental (PRA) e as ações integradas de Comando e Controle, que envolvem
as equipes de fiscalização e combate aos ilícitos ambientais.
É um grande desafio, tanto para o Governo Federal quando para os estados da Amazônia Legal,
desenvolver estratégias que aliam desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Nesta
matéria especial do Dia Mundial da Amazônia, conheça algumas das ações e estratégias adotadas
pela gestão ambiental, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi).

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

É um grande desafio, tanto para o Governo Federal quando para os estados da Amazônia Legal,
desenvolver estratégias que aliam desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Foto Pedro
Devani/Secom
Plano de Gestão das Terras Indígenas (PGTIs)
A Semapi está elaborando e atualizando os planos de gestão indígenas. Com as restrições impostas
pela pandemia causada pela Covid- 19, foram traçadas estratégias para a execução dos
documentos. Neste programa estão previstas oficinas, visitas técnicas, difusão e entrega dos
PGTIs, atualização de dados geoespaciais e monitoramento das salvaguardas ambientais. O Acre
conta hoje com 36 terras indígenas (TIs), o que corresponde a 14,55% do seu território. O
programa vai atender a 34 Planos de Gestão das Terras Indígenas sendo que 29 serão revisados e
adaptados e 5 estão em elaboração juntamente com os povos indígenas. Essa ação conta com o
Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser) do Banco Internacional para a
Reconstrução e o Desenvolvimento, o Bird, também conhecido por Banco Mundial.

A Semapi está elaborando e atualizando os planos de gestão indígenas Foto: Assessoria Semapi
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Programa de Incremento Comunitário
O Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC) consiste em um instrumento de inclusão
dos pequenos produtores na política de governo, para que estes tenham a oportunidade de se
integrar ao mercado de forma eficaz e eficiente. Como parte das atividades executadas nas
comunidades, destacam-se as ações de Assistência Técnica Rural (Ater) com visitas técnicas,
reuniões de fortalecimento institucional e capacitações, subprojetos produtivos com incremento
da produção com aquisição de equipamentos e monitoramento. Atualmente o programa atende
sete comunidades com mais de 300 beneficiários diretos nos municípios de Xapuri, Plácido de
Castro, Senador Guiomard, Bujari, Marechal Thaumaturgo, Brasiléia e Capixaba. Tais ações
também são fruto do Proser/BIRD.
Bolsas para Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs)
Outra ação importante para a comunidade indígena vem do Programa REM Acre Fase II, uma
parceria entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido numa iniciativa voltada para
projetos de proteção e conservação das florestas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em
português REDD+ para pioneiros. No total, 145 AAFIs são contemplados em 27 Terras Indígenas
localizadas em 11 municípios do Estado (Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa, Manoel
Urbano, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Mâncio
Lima). O pagamento de bolsas e apoio na formação dos AAFIs é feito para indígenas que atuam
em suas comunidades desempenhando ações de proteção e vigilância de seus territórios, nas boas
práticas produtivas e valorização de suas culturas tradicionais.
Implementação de ações prioritárias dos PGTIs
Ainda com apoio do Programa REM, 21 projetos distribuídos em 10 municípios do Estado
(Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Cruzeiro do sul, Tarauacá, Feijó e
Sena Madureira) foram contemplados com repasses financeiros para ações prioritárias dos Planos
de Gestão. O cronograma de execução é até 2022 e os projetos aportam recursos que serão
investidos em ações de fortalecimento do artesanato, pesquisa de espécies potenciais, recuperação
de áreas alteradas, construção de espaços culturais, produção sustentável, implantação de
viveiros, criação de pequenos animais, entre outros, visando a manutenção dos serviços
ambientais e a redução e prevenção do desmatamento em Terras Indígenas no estado do Acre.
Apoio as manifestações culturais Indígenas
O REM também apoia os festivais indígenas, que devido a pandemia ainda estão sendo avaliados
pela Fundação Nacional do Índio (Funai). São oito projetos distribuídos em dois municípios, Feijó
e Tarauacá, beneficiando cinco Terras Indígenas. O apoio é para a realização de festivais, visando
o fortalecimento e valorização das tradições artesanais, atualização de expressões rituais e
espirituais e a proteção dos patrimônios materiais e imateriais. Os festivais além de proporcionar
intercâmbios culturais entre os diferentes povos, também integram iniciativas de etnoturismo, nas
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quais as comunidades recebem visitantes de várias partes do Brasil e mesmo estrangeiros,
resultando em novas alternativas de geração de renda e variadas parcerias.
Áreas Naturais Protegidas
A Semapi ainda é responsável pela gestão das Áreas Naturais Protegidas e conta com uma série
de parceiros para garantir a conservação e preservação das mesmas. O Acre possui nove unidades
de conservação estaduais e mais informações podem ser obtidas por meio da página oficial da
Semapi.

A Semapi ainda é responsável pela gestão das Áreas Naturais Protegidas e conta com uma série
de parceiros para garantir a conservação e preservação das mesmas Foto: Pedro Devani/Secom
Manejo Florestal Madeireiro

A equipe atua em áreas de florestas para a promoção da cadeia florestal madeireira e de produtos
florestais madeireiros, como o manejo florestal madeireiro e produção de artefatos de madeira
Foto: Cleiton Lopes
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A Semapi é o órgão responsável por elaborar, coordenar e supervisionar a execução de políticas
públicas referentes à produção florestal madeireira e não madeireira. Dessa forma, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II/BID), a equipe atua em áreas de
florestas para a promoção da cadeia florestal madeireira e de produtos florestais madeireiros,
como o manejo florestal madeireiro e produção de artefatos de madeira.
As ações desenvolvidas são focadas em capacitações em gestão comunitária e técnicas de manejo
florestal de uso múltiplo: diagnósticos participativos, associativismo e cooperativismo, boas
práticas de manejo/coleta, beneficiamento, comercialização e gestão da produção, certificação
florestal e intercâmbios, apoio na elaboração de Planos de Gestão de comunidades potenciais.
Manejo de produtos florestais não madeireiros
No âmbito do PDSA II/BID, a Semapi atua no desenvolvimento sustentável de comunidades e
organizações sociais residentes em áreas de florestas, através de investimentos em projetos que
visam a promoção de cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros, como o Mumrmuru
(Astrocaryum murumuru), Buriti (Mauritia flexuosa), Cocão (Attalea tessmannii) e Sementes
Florestais Nativas.

A Semapi atua no desenvolvimento sustentável de comunidades e organizações sociais residentes
em áreas de florestas, através de investimentos em projetos que visam a promoção de cadeias de
valor de produtos florestais não madeireiros Foto: arquivo Semapi
Estes projetos contemplam diretamente aproximadamente 680 famílias residentes nos Municípios
de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e
Tarauacá no estado do Acre, além dos municípios de Guajará e Ipixuna no estado do Amazonas,
abrangendo Unidades de Conservação (Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório –
CFERG), Terras Indígenas (TI Kampa do Rio Amônia e TI Arara do Igarapé Humaitá) e
Assentamentos da Reforma Agrária localizados no Vale do Juruá.
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Concessão Florestal
O Acre possui 238 mil hectares de florestas públicas estaduais prontas para serem concedidas
para o setor privado no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, em Tarauacá. O projeto
para implementação da concessão florestal encontra-se na de pré-edital, especificamente na etapa
de publicação do edital. Para a elaboração do pré-edital foi feita a contratação de pessoas jurídicas
especializadas e também consultorias individuais para a realização dos estudos técnicos
necessários e desenvolvimento de trabalhos para o andamento do processo. O projeto de Lei
Estadual de Gestão de Florestas Públicas encontra-se em discussão na Assembleia Legislativa do
Acre (Aleac).

O Acre possui 238 mil hectares de florestas públicas estaduais prontas para serem concedidas
para o setor privado no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, em Tarauacá Foto:
Secom
Ações de infraestrutura
Outro destaque da gestão ambiental do governo é a contratação de serviços especializados para a
manutenção de ramais e construção de bueiros e pontes, visando apoiar a produção florestal e
agroflorestal comunitária. Essa iniciativa pioneira beneficia famílias rurais localizadas em
Unidades de Conservação (UCs) estaduais e federais, e em projetos de assentamento vinculados
aos investimentos do PDSA II/BID.
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Outro destaque da gestão ambiental do governo é a contratação de serviços especializados para a
manutenção de ramais e construção de bueiros e pontes, visando apoiar a produção florestal e
agroflorestal comunitária. Foto: José Caminha/Secom
Também estão prestes a serem lançados os Centros Integrados de Meio Ambiente. O governo,
por meio da Semapi, está estruturando, ampliando e reformando três prédios localizados nos
municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasileia para fortalecimento das ações de comando e
controle.
Outra importante iniciativa é o fortalecimento das ações de comando e controle aéreo, visando
conter o índice de desmatamento no Estado. A Semapi custeia a manutenção e combustível das
aeronaves operadas no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Outra importante iniciativa é o fortalecimento das ações de comando e controle aéreo, visando
conter o índice de desmatamento no Estado Foto: José Caminha/Secom
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Monitoramento da qualidade de água
Com o Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão) financiado pela Agência Nacional de
Águas (ANA), a equipe técnica da Semapi avalia e oferece à sociedade informações padronizadas
de qualidade das águas superficiais, além de gerar conhecimento para subsidiar a gestão dos
recursos hídricos.

A equipe técnica da Semapi avalia e oferece à sociedade informações padronizadas de qualidade
das águas superficiais, além de gerar conhecimento para subsidiar a gestão dos recursos hídricos
Foto: arquivo Semapi
A equipe também gera dados para subsidiar a elaboração dos boletins diários com informações
hidrometeorológicas, fornecendo dados para as redes de monitoramento nacional e estadual,
gerando informações de alertas sobre eventos extremos (secas e inundações).
Cadastro Ambiental Rural – CAR
O público-alvo do projeto é constituído principalmente por proprietários ou posseiros de imóveis
da agricultura familiar com até quatro módulos fiscais localizados nas zonas rurais dos 22
municípios do Estado do Acre. O Acre já alcançou mais de 54.000 imóveis cadastrados,
perfazendo uma área de quase 12 milhões de hectares.
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
Com apoio do Proser/Bird, estão sendo implementados projetos em Acrelândia, Capixaba e
Plácido de Castro. Já com o Programa REM, estão sendo contemplados lotes de concessionários
no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, nos municípios de Tarauacá e Cruzeiro do
Sul e em lotes localizados nos municípios de Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro e Senador
Guiomard.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Equipe técnica apresenta estratégias do PRA como os Sistemas Agroflorestais (SAFs), com
recomposição florestal com fins lucrativos. Foto: arquivo Semapi
Pelo Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (PSAM/ASL) estão sendo beneficiadas
propriedades e posses na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá e na APA Igarapé
São Francisco, localizadas no município de Rio Branco, nas áreas localizadas nos municípios de
Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia e Rio Branco dentro do perímetro de 10 quilômetros que
compreende a Zona de Amortecimento (ZA) da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, em
Projetos de Assentamento do entorno e nos lotes de concessionários da Floresta Estadual do
Afluente, nos municípios de Manoel Urbano e Feijó e em propriedades e posses no município de
Acrelândia.
Os projetos visam, no âmbito da implementação do Código Florestal e do PRA, investir no
fomento de recomposição ambiental com sistemas agroflorestais, nas áreas que apresentam os
maiores percentuais de supressão ilegal de vegetação nativa e em áreas de passivo ambiental
localizadas nas Unidades de Conservação Estaduais de uso sustentável. Os financiadores apoiam
a produção de mudas para atender o PRA no Viveiro da Floresta.
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Os financiadores apoiam a produção de mudas para atender o PRA no Viveiro da Floresta. Foto:
Cleiton Lopes/Secom
Está prevista a produção de 500 mil mudas anualmente. No entanto, para o ano de 2021 a previsão
é de aproximadamente 1 milhão de mudas. Até o momento, foi produzido em média 500 mil
mudas de espécies variadas. Nesse 1 milhão estão previstos a variedade de 22 espécies,
distribuídos em 4 modelos de Sistemas Agroflorestais (SAF’s).
Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental
Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Centro Integrado de
Geoprocessamento Ambiental (Cigma) oferece informações qualificadas para direcionar as
estratégias de políticas do governo. O centro é coordenado pela Semapi e conta com a parceria do
Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto de Terras (Iteracre), o Instituto de Mudanças
Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac). O Cigma é formado pela Sala
de Situação, Unidade Central de Geoprocessamento do Estado do Acre (Ucegeo), Escritório de
Gestão do CAR e PRA e pela Divisão de Geoprocessamento (DIGEO) do Instituto de Meio
Ambiente do Acre (Imac).
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Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Centro Integrado de
Geoprocessamento Ambiental (Cigma) oferece informações qualificadas para direcionar as
estratégias de políticas do governo Foto: Cleiton Lopes/Secom
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Com Programa REM, governo leva benefícios para comunidades indígenas do Acre
5 de setembro de 2021 - 21:10 Brasil
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), iniciou a implementação dos Planos de Gestão das Terras Indígenas (PGTIs)
e formalizou o repasse de mais de R$ 100 mil para instituições indígenas da região de
Tarauacá/Envira. Os primeiros beneficiados foram os Jaminawa do Caeté, no município de Sena
Madureira, com R$ 60 mil e nesta quinta-feira, 2, os Huni Kui da Aldeia São Francisco, em Feijó,
receberam o repasse no valor de R$ 57 mil para compra de equipamentos.
O recurso é proveniente do Programa REM Acre Fase II, uma parceria entre os governos do Acre,
da Alemanha e Reino Unido numa iniciativa voltada para projetos de proteção e conservação das
florestas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.
Além desses dois repasses, mais 19 estão dentro do cronograma de execução até 2022, com
investimentos na ordem de R$ 1,3 milhão.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, entregou a nota
de pagamento no valor de R$ 57.882,30 diretamente ao cacique geral Julio Barbosa, que
representa o povo Kaxinawa. “Nós vamos adquirir um barco de grande porte, motorizado, para
auxiliar na travessia dos nossos produtos. Muito importante essa parceria com o governo e com o
REM”, disse o cacique.
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O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, entregou a nota
de pagamento no valor de R$ 57.882,30 diretamente ao cacique geral Julio Barbosa, que
representa o povo Kaxinawa. Foto Assessoria Semapi
Israel Milani destacou que além do Programa REM, estão em andamento vários projetos que
beneficiam as populações indígenas, a exemplo da revisão e elaboração de Planos de Gestão em
Terras Indígenas, financiada pelo Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser) do Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o Bird, também conhecido por Banco
Mundial.
“A nossa equipe está trabalhando para levar esses benefícios aos indígenas. São mais de R$ 10
milhões em investimentos que já começam a chegar, com a flexibilização do acesso às aldeias
por parte da Fundação Nacional do Índio, a Funai, neste momento que grande parte dos indígenas
já estão vacinados”, disse o secretário Israel Milani.
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Barco de grande porte sendo construído para a Aldeia São Francisco em Feijó. Foto: Cedida.
A compra dos equipamentos é feita diretamente pelas associações indígenas, explicou a
coordenadora do Programa REM na Semapi, Claudenir Rocha. “Essa é uma das exigências do
programa, que os benefícios cheguem na ponta. Nós enquanto Estado, apoiamos todos os
processos para que as aquisições e prestações de contas sejam executadas, para que eles tenham
êxito nas ações”.
Os 21 projetos de implementação dos PGTIs contemplados pelo Programa REM Fase II no Acre
por meio de chamamento público, incluem construção de estruturas físicas, cursos, capacitações,
encontros, aquisição de insumos para artesanato, equipamentos e transportes, a exemplo de
barcos.
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Com Programa REM, governo leva benefícios para comunidades indígenas do Acre
POR SECOM 05/09/2021
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Barco de grande porte sendo construído para a Aldeia São Francisco em Feijó. Foto: Cedida
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), iniciou a implementação dos Planos de Gestão das Terras Indígenas (PGTIs)
e formalizou o repasse de mais de R$ 100 mil para instituições indígenas da região de
Tarauacá/Envira. Os primeiros beneficiados foram os Jaminawa do Caeté, no município de Sena
Madureira, com R$ 60 mil e nesta quinta-feira, 2, os Huni Kui da Aldeia São Francisco, em Feijó,
receberam o repasse no valor de R$ 57 mil para compra de equipamentos.
O recurso é proveniente do Programa REM Acre Fase II, uma parceria entre os governos do Acre,
da Alemanha e Reino Unido numa iniciativa voltada para projetos de proteção e conservação das
florestas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.
Além desses dois repasses, mais 19 estão dentro do cronograma de execução até 2022, com
investimentos na ordem de R$ 1,3 milhão.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, entregou a nota
de pagamento no valor de R$ 57.882,30 diretamente ao cacique geral Julio Barbosa, que
representa o povo Kaxinawa. “Nós vamos adquirir um barco de grande porte, motorizado, para
auxiliar na travessia dos nossos produtos. Muito importante essa parceria com o governo e com o
REM”, disse o cacique.
Israel Milani destacou que além do Programa REM, estão em andamento vários projetos que
beneficiam as populações indígenas, a exemplo da revisão e elaboração de Planos de Gestão em
Terras Indígenas, financiada pelo Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser) do Banco
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Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o Bird, também conhecido por Banco
Mundial.
“A nossa equipe está trabalhando para levar esses benefícios aos indígenas. São mais de R$ 10
milhões em investimentos que já começam a chegar, com a flexibilização do acesso às aldeias
por parte da Fundação Nacional do Índio, a Funai, neste momento que grande parte dos indígenas
já estão vacinados”, disse o secretário Israel Milani.
A compra dos equipamentos é feita diretamente pelas associações indígenas, explicou a
coordenadora do Programa REM na Semapi, Claudenir Rocha. “Essa é uma das exigências do
programa, que os benefícios cheguem na ponta. Nós enquanto Estado, apoiamos todos os
processos para que as aquisições e prestações de contas sejam executadas, para que eles tenham
êxito nas ações”.
Os 21 projetos de implementação dos PGTIs contemplados pelo Programa REM Fase II no Acre
por meio de chamamento público, incluem construção de estruturas físicas, cursos, capacitações,
encontros, aquisição de insumos para artesanato, equipamentos e transportes, a exemplo de
barcos.
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Comissão de Gestão de Riscos Ambientais debate política pública agroambiental para
controle das queimadas
Ângela Rodrigues 17/09/2021
Os membros que compõem a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA)
contribuíram na tarde desta quinta-feira, 16, para a fase final da pesquisa Política Pública
Agroambiental e Queimadas Agropecuárias na Amazônia. A reunião, realizada virtualmente, foi
conduzida pela diretora executiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas do Acre (Semapi), Vera Reis Brown.
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Pesquisa aborda política pública agroambiental para controle das queimadas. Foto: Neto Lucena
A comissão, formada por representantes de mais de 30 instituições governamentais e nãogovernamentais e Ministério Público do Estado (MPAC), reuniu ainda pesquisadores
renomados que abordaram aspectos práticos, e colheu opiniões de gestores e lideranças ligadas
ao setor produtivo quanto às dificuldades para implementação da proposta no âmbito das
políticas públicas.
Vera Reis enalteceu a importância da pesquisa científica para subsidiar a implementação das
políticas públicas. Segundo ela, todo conhecimento é bem-vindo para construção das políticas
públicas no âmbito da temática ambiental.
O pesquisador responsável pelo estudo, Thiago Morello, que é professor adjunto da
Universidade Federal do ABC (UFABC) apresentou os resultados da pesquisa que se deu a
partir de quatro análises. Também contribuíram para a pesquisa Liana Anderson, do Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), e Sonaira Souza da
Silva, que é coordenadora do Projeto AcreQueimadas da Universidade Federal do Acre (Ufac),
entre outros.
A primeira análise da pesquisa apoiou-se em evidências acerca da significância da disposição da
população acreana a evitar sintomas e doenças respiratórias, bem como no fato de que as
queimadas são necessárias à segurança alimentar de considerável parcela da população rural da
Amazônia.
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Pesquisa científica contribui na implementação das políticas públicas. Foto: reprodução
Outro ponto analisado foi acerca da compensação da redução do direito à queimada com
ampliação da mecanização subsidiada. A terceira análise combinou teoria econômica e dados do
Estado do Acre.
A quarta e última análise propôs contratos voluntários simulados subsidiando a mecanização e a
“roça sem fogo”, a fim de estimular uma prática orgânica de preparo da terra proposta pela
Embrapa Amazônia Oriental.
Ao final, a reunião serviu ainda para receber as contribuições dos membros da comissão, que
puderam opinar e debater aspectos técnicos e científicos da pesquisa e dar sugestões aos
questionamentos levantados ao longo das análises apresentadas.
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Semapi elabora proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá
Katiúscia Miranda 22/09/2021
Uma oficina participativa, realizada nos dias 16 e 17 de setembro, na Área de Proteção Ambiental
(APA) Lago do Amapá, em Rio Branco, teve como resultado a elaboração da proposta do
zoneamento da unidade de conservação (UC). O evento foi voltado para um público diverso,
representado por moradores dos ramais e regiões da UC, pesquisadores, representantes do poder
público e sociedade civil organizada.
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Aproximadamente 50 pessoas participaram da oficina organizada pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi), por meio da Divisão de Áreas
Naturais Protegidas e Biodiversidade (Dapbio).

Aproximadamente 50 pessoas participaram da oficina organizada pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), por meio da Divisão de Áreas Naturais
Protegidas e Biodiversidade (Dapbio). Foto: cedida
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, parabenizou a
equipe pelo resultado. “A revisão do plano de manejo e a construção de um documento do
zoneamento de forma participativa foi uma excelente oportunidade de melhorar essa ferramenta
de extrema importância para o desenvolvimento sustentável. É uma preocupação da Semapi
pensar soluções viáveis para conservar os recursos naturais e também melhorar a vida das pessoas
que vivem nas UCs”.
A diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown, se fez presente e agradeceu o empenho da
comunidade local no processo de revisão do plano de manejo da APA do Amapá, que é parte da
história e da cultura do Acre e de Rio Branco. Agradeceu a participação dos pesquisadores da
Universidade Federal do Acre e do Instituto Federal do Acre, considerando a importância da
ciência nesse processo. Segundo a diretora, “esse plano vai além do zoneamento da APA, ele deve
refletir o anseio de conservação do ambiente local com o desenvolvimento socioeconômico local,
com vistas à sustentabilidade”.
O responsável pela empresa Tecman, Fábio Thaines, que foi contratada para executar a parte
técnica da revisão do plano de manejo e da proposta do zoneamento, falou sobre a ação: “O
zoneamento é a definição de zonas administrativas para que a gestão, feita pela Semapi, possa
atuar em programas e ações de melhorias das condições de vida das pessoas e também pela
conservação ambiental. Por isso reunimos um público diverso, para enriquecer a discussão”.
A gestora da APA Lago do Amapá, Mirna Caniso, explicou que o processo se iniciou no mês de
novembro de 2020. “A primeira etapa consistiu na avaliação da implementação do plano de
manejo, revisão dos aspectos a serem ajustados e incorporados frente a mudanças da legislação
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ambiental e da realidade socioeconômica e ambiental. A segunda etapa resultou no diagnóstico
dos meios biótico e físico da unidade de conservação e, agora, na terceira etapa, realizamos a
oficina participativa”, relatou.

A gestora da APA Lago do Amapá, Mirna Caniso, explicou que o processo se iniciou em
novembro de 2020, com a revisão e atualização do Plano de Manejo da APA. Foto Luiz
Gardel/Semapi
A atividade contou com apoio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o Projeto Paisagens
Sustentáveis da Amazônia (PSAM), financiado pelo GEF (Global Environment Facility), cuja
agência executora é a Conservação Internacional (CI-Brasil). A condução dos trabalhos técnicos
é da empresa Tecman.
A moradora do local e servidora pública Ana Maria Gomes destacou que a oficina esclareceu
ainda mais o papel da APA. “Creio que a comunidade sai daqui bem mais esclarecida; sabemos
o que pode e o que não pode ser feito dentro dessa unidade. Quando se melhora dentro, a
comunidade do entorno sente o impacto da mudança da nossa atitude”, avaliou.
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A moradora do local e servidora pública Ana Maria Gomes destacou que a oficina esclareceu
ainda mais o papel da APA. Foto Luiz Gardel/Semapi
A presidente da Associação da APA Lago do Amapá, Alieth Gadelha, disse que a oficina
representa um passo muito importante. “Essa revisão é fundamental para a nossa convivência,
para os nossos avanços na conservação da biodiversidade da APA. Além da Semapi, responsável
pela gestão, pesquisadores da Ufac e de outras instituições estão colaborando com esse processo
de informação para todos nós, comunitários. Precisamos desenvolver nosso espaço de forma
sustentável, com turismo de base comunitária, por exemplo”, observou.
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Oficina participativa na APA Lago do Amapá. Foto Luiz Gardel/Semapi
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Seminário sobre Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade reúne povos indígenas de três
estados da Amazônia
Wesley Moraes 22/09/2021
Até a próxima sexta-feira, 24, o Acre sedia o Seminário Regional Etnodesenvolvimento e
Sustentabilidade. Promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação
Nacional do Índio (Funai), o evento, que conta com o apoio institucional do governo do Estado,
tem como principal objetivo promover o intercâmbio e debater alternativas econômicas
socioambientais entre os povos indígenas da Amazônia.
A abertura do fórum foi realizada nesta quarta-feira, 22, no auditório da Uninorte, em Rio Branco.
Representantes indígenas do Acre, Amazonas e Roraima participam das discussões. Durante os
painéis, serão apresentados exemplos de sucesso desenvolvidos pelos povos tradicionais em
vários estados do país nas áreas da agricultura, turismo, artesanato e concessão de créditos de
carbono.
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Até a próxima sexta-feira, 24, o Acre sedia o Seminário Regional Etnodesenvolvimento e
Sustentabilidade, que conta com participação de povos indígenas de três estados amazônicos.
Foto: Diego Gurgel/Secom
“O Brasil tem muitos exemplos positivos na criação de pirarucu, plantação de café e etnoturismo,
entre outros. Queremos divulgar essas iniciativas para que outros povos se sintam motivados a
buscar sua própria autossustentabilidade”, explicou Fabrício Galupo, diretor substituto de
Promoção de Desenvolvimento Sustentável da Funai.
O governador em exercício, Major Rocha, prestigiou a solenidade. Para ele, a realização do
seminário com essa temática representa um momento histórico para os índios da Amazônia. De
acordo com o gestor, é preciso criar mecanismos sustentáveis para que os povos tradicionais
prosperem sem agredir o meio ambiente.

Governador em exercício, Major Rocha classificou realização do seminário como um momento
histórico para os índios da Amazônia. Foto: Diego Gurgel/Secom
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“Nossos irmãos indígenas não querem viver da maneira que era 500 anos atrás. Eles precisam ter
a oportunidade de ser protagonistas do seu próprio desenvolvimento e não mais aceitar qualquer
imposição. Fico muito feliz por participar deste momento e ouvir dos próprios indígenas seus
anseios, assim como o desejo de construir um país melhor para todos”, afirmou.
Durante o evento, houve ainda a assinatura de um protocolo de intenções entre a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das Políticas Indígenas (Semapi) e
Secretaria de Governo da Presidência da República para subsidiar ações desenvolvidas pelo
governo acreano junto aos povos tradicionais.

Durante o seminário, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das
Políticas Indígenas (Semapi) e Secretaria de Governo da Presidência da República assinaram
protocolo de intenções para validar as ações realizadas pelo governo acreano com os povos
tradicionais. Foto: Diego Gurgel/Secom
“A assinatura desse documento é mais uma demonstração do cuidado do governador Gladson
Cameli na melhoria da condição de vida dos povos indígenas acreanos. Estamos realizando
muitos investimentos para que esses avanços continuem. Nos meses de outubro e novembro, por
exemplo, entregaremos quase R$ 8 milhões em equipamentos e também o Plano de Gestão
Territorial Indígena para 25 terras indígenas do nosso estado”, esclareceu o titular da Semapi,
Israel Milani.
Representando os indígenas do Acre, Manoel Kaxinawá destacou a realização do encontro como
oportuna e enfatizou a necessidade dos povos originários de alcançarem sua própria
independência financeira por meio da identificação dos potenciais econômicos das 14 etnias
presentes no estado.
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Para Manoel Kaxinawá, os indígenas acreanos precisam alcançar sua independência econômica
de maneira sustentável. Foto: Diego Gurgel/Secom
“O etnodesenvolvimento focaliza a riqueza natural e os conhecimentos dos povos indígenas.
Depois de tudo que já enfrentamos nesta pandemia, esse seminário vem para nos ajudar a debater
propostas para que possamos ter uma melhoria econômica de maneira sustentável, sempre
preservando o meio ambiente”, disse.
A presidente da Sociedade de Defesa dos Índios de Roraima (Sodiurr), Irisnaide de Souza Silva,
está entusiasmada com o plantio de 30 mil hectares de soja na Reserva Indígena Raposa Serra do
Sol. Segundo ela, além da geração de 300 empregos indiretos, os recursos levantados com a venda
do grão trarão benefícios para mais de 22 mil índios, que vivem na região.

Irisnaide Souza da Silva, presidente da Sodiurr, falou sobre a grande expectativa para a plantação
de 30 mil hectares de soja na Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Foto: Diego
Gurgel/Secom
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“Trabalhamos sempre pensando na qualidade de vida dos povos indígenas da reserva Raposa
Serra do Sol. Nosso projeto sustentável para plantar soja foi aprovado em assembleia da nossa
organização e, em breve, iniciaremos os trabalhos. A partir disso, esperamos conquistar nossa
independência econômica. Além disso, também queremos capacitar nossos jovens para manusear
as máquinas, garantindo que eles mesmos ocupem as vagas de emprego e tenham renda”,
argumentou.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Fotos: Diego Gurgel/Secom
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Semapi elabora proposta de zoneamento da Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá
22 de setembro de 2021
Uma oficina participativa, realizada nos dias 16 e 17 de setembro, na Área de Proteção Ambiental
(APA) Lago do Amapá, em Rio Branco, teve como resultado a elaboração da proposta do
zoneamento da unidade de conservação (UC). O evento foi voltado para um público diverso,
representado por moradores dos ramais e regiões da UC, pesquisadores, representantes do poder
público e sociedade civil organizada.
Aproximadamente 50 pessoas participaram da oficina organizada pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi), por meio da Divisão de Áreas
Naturais Protegidas e Biodiversidade (Dapbio).
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Aproximadamente 50 pessoas participaram da oficina organizada pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), por meio da Divisão de Áreas Naturais
Protegidas e Biodiversidade (Dapbio). Foto: cedida
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, parabenizou a
equipe pelo resultado. “A revisão do plano de manejo e a construção de um documento do
zoneamento de forma participativa foi uma excelente oportunidade de melhorar essa ferramenta
de extrema importância para o desenvolvimento sustentável. É uma preocupação da Semapi
pensar soluções viáveis para conservar os recursos naturais e também melhorar a vida das pessoas
que vivem nas UCs”.
A diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown, se fez presente e agradeceu o empenho da
comunidade local no processo de revisão do plano de manejo da APA do Amapá, que é parte da
história e da cultura do Acre e de Rio Branco. Agradeceu a participação dos pesquisadores da
Universidade Federal do Acre e do Instituto Federal do Acre, considerando a importância da
ciência nesse processo. Segundo a diretora, “esse plano vai além do zoneamento da APA, ele deve
refletir o anseio de conservação do ambiente local com o desenvolvimento socioeconômico local,
com vistas à sustentabilidade”.
O responsável pela empresa Tecman, Fábio Thaines, que foi contratada para executar a parte
técnica da revisão do plano de manejo e da proposta do zoneamento, falou sobre a ação: “O
zoneamento é a definição de zonas administrativas para que a gestão, feita pela Semapi, possa
atuar em programas e ações de melhorias das condições de vida das pessoas e também pela
conservação ambiental. Por isso reunimos um público diverso, para enriquecer a discussão”.
A gestora da APA Lago do Amapá, Mirna Caniso, explicou que o processo se iniciou no mês de
novembro de 2020. “A primeira etapa consistiu na avaliação da implementação do plano de
manejo, revisão dos aspectos a serem ajustados e incorporados frente a mudanças da legislação
ambiental e da realidade socioeconômica e ambiental. A segunda etapa resultou no diagnóstico
dos meios biótico e físico da unidade de conservação e, agora, na terceira etapa, realizamos a
oficina participativa”, relatou.
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A gestora da APA Lago do Amapá, Mirna Caniso, explicou que o processo se iniciou em
novembro de 2020, com a revisão e atualização do Plano de Manejo da APA. Foto Luiz
Gardel/Semapi
A atividade contou com apoio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o Projeto Paisagens
Sustentáveis da Amazônia (PSAM), financiado pelo GEF (Global Environment Facility), cuja
agência executora é a Conservação Internacional (CI-Brasil). A condução dos trabalhos técnicos
é da empresa Tecman.
A moradora do local e servidora pública Ana Maria Gomes destacou que a oficina esclareceu
ainda mais o papel da APA. “Creio que a comunidade sai daqui bem mais esclarecida; sabemos
o que pode e o que não pode ser feito dentro dessa unidade. Quando se melhora dentro, a
comunidade do entorno sente o impacto da mudança da nossa atitude”, avaliou.
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A moradora do local e servidora pública Ana Maria Gomes destacou que a oficina esclareceu
ainda mais o papel da APA. Foto Luiz Gardel/Semapi
A presidente da Associação da APA Lago do Amapá, Alieth Gadelha, disse que a oficina
representa um passo muito importante. “Essa revisão é fundamental para a nossa convivência,
para os nossos avanços na conservação da biodiversidade da APA. Além da Semapi, responsável
pela gestão, pesquisadores da Ufac e de outras instituições estão colaborando com esse processo
de informação para todos nós, comunitários. Precisamos desenvolver nosso espaço de forma
sustentável, com turismo de base comunitária, por exemplo”, observou.
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Oficina participativa na APA Lago do Amapá. Foto Luiz Gardel/Semapi
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Acre apresenta redução de 35% no desmatamento no mês de agosto em relação a 2020
Katiúscia Miranda 22/09/2021
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgados nesta última
semana, indicam o Acre na terceira colocação no ranque do desmatamento na Amazônia Legal.
No mesmo documento, os dados mostram que o estado apresentou uma redução de 12% no
desmatamento no mês de agosto de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo
não sendo uma fonte considerada oficial, a redução demonstra que as ações adotadas pelo governo
do Estado têm sido fundamentais para conter o avanço do desmatamento.
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A redução demonstra que as ações adotadas pelo governo do Estado têm sido fundamentais para
conter o avanço do desmatamento. Foto Cleiton Lopes/Secom
De acordo com Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Deter/Inpe), órgão oficial de promoção de informação de dados sobre
desmatamento, o Acre teve uma redução da extensão de alertas de desmatamento de 35,3% no
mês de agosto em relação a 2020. As ações de fiscalização e combate a crimes ambientais, com
foco principalmente ao desmatamento ilegal e queimadas, continuam sendo realizadas em todo o
estado.
A diretora executiva da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Ambientais
(Semapi), Vera Reis Brown, explicou que os dados de desmatamento devem ser analisados com
critério. “É um assunto complexo que exige a adoção de metodologia que permita comparação
dos dados ao longo da série histórica. No entanto, as informações geradas pelo Imazon,
MapBiomas, entre outras, têm sido fundamentais na complementação dos dados gerados pelo
Inpe e pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, o Cigma”.
A diretora da Semapi destacou ainda que o uso da base do Cadastro Ambiental Rural (CAR) tem
facilitado sobremaneira as ações de comando e controle. “Mesmo com esse resultado divulgado
pelo Imazon, avaliamos que os esforços nas ações do governo têm sido de grande importância
para conter o avanço do desmatamento, especialmente nas unidades de conservação [UCs]
estaduais”.
O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas
(Semapi), continua articulando as missões integradas de Meio Ambiente para coibir os crimes
ambientais, especialmente as invasões de terras públicas na região do sul do Amazonas e também
na fronteira com o estado de Rondônia.
O monitoramento e as ações de comando e controle foram triplicados neste ano de 2021. As
equipes estão em campo auxiliadas pela tecnologia do Cigma, com mapas detalhados para facilitar
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a fiscalização, com os alertas do Deter/Inpe e do MapBiomas, além de drones, dois helicópteros
e avião.

O monitoramento e as ações de comando e controle foram triplicados neste ano de 2021. Foto
Cleiton Lopes/Secom
Mediante a articulação da Semapi, que preside o Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente,
várias instituições vêm atuando nas missões, entre elas o Batalhão de Policiamento Ambiental da
Polícia Militar (BPA/PMAC), a Polícia Civil, o Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Exército
Brasileiro, a Força Nacional e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
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Ipaam participa de capacitação voltada a técnicos do Projeto Pravaler
23/09/2021

FOTO: Divulgação/Ipaam
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Intuito da atividade é instruir técnicos que atuarão na assistência aos produtores rurais de
Boca do Acre
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) foi uma das entidades convidadas a
ministrar o curso de Cadastro Ambiental Rural (CAR), destinado aos técnicos que atuarão no
campo dando assistência aos produtores rurais de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus).
A capacitação, em formato presencial, iniciou na segunda-feira (20/09) e segue até o sábado
(25/09), na sede do Sebrae Amazonas, na avenida Leonardo Malcher, Centro. A iniciativa faz
parte do Projeto Piloto de Regularização Ambiental Produtiva (Pravaler).
Ao todo, três técnicos do Ipaam participaram do curso como instrutores, uma vez que os
profissionais já estão familiarizados com o processo de regularização ambiental previsto na lei de
proteção da vegetação nativa, o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/2012.
Além do Ipaam, o curso teve a participação de instrutores da Agência de Cooperação Alemã (GIZ)
e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas
(Idam), contando ainda com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente semapi,
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), da Federação da Agricultura do
Estado do Amazonas (Faea), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Prefeitura de
Boca do Acre e do Sindicato Rural de Boca do Acre (Sirba).
Importância – Para o técnico do Ipaam, Eduardo White, o curso é de fundamental importância
para o Projeto Pravaler, bem como para o estado do Amazonas, uma vez que o CAR permite
identificar e desenvolver ações de recuperação dos passivos ambientais, sobretudo em áreas de
Reserva Legal (ARL) e Áreas de Preservação Permanente (APP).
“Por sua grande extensão territorial, o Amazonas tem sofrido grande pressão ambiental,
principalmente relacionado ao desmatamento ilegal. Tornar o CAR cada vez mais acessível para
o produtor rural amazonense, vai nos permitir elaborar estratégias para resolver os passivos
ambientais das propriedades rurais”, pontuou.
Para o presidente do Ipaam, Juliano Valente, a iniciativa tem potencial de impactar positivamente
todo o Estado, tendo em vista que a convergência entre produtividade e sustentabilidade é um
desafio para os produtores e, principalmente, para a região sul do Amazonas.
“Esperamos contribuir mostrando para os produtores rurais de Boca do Acre que é possível seguir
um caminho em que a regularização ambiental e a produtividade andem juntas”, disse.
Pravaler – O objetivo do Pravaler é facilitar a adequação dos passivos ambientais e a implantação
do Programa de Regularização Ambiental (PRA) nas propriedades rurais. Dessa forma, o produtor
poderá se adequar à legislação ambiental e ainda obter possibilidade de retorno econômico.
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Seminário regional reúne povos indígenas da Amazônia no Acre
A Tribuna 23 de setembro de 2021
Até a próxima sexta-feira, 24, o Acre sedia o Seminário Regional Etnodesenvolvimento e
Sustentabilidade. Promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e
Fundação Nacional do Índio (Funai), o evento, que conta com o apoio institucional do governo
do Estado, tem como principal objetivo promover o intercâmbio e debater alternativas
econômicas socioambientais entre os povos indígenas da Amazônia.
A abertura do fórum foi realizada nesta quarta-feira, 22, no auditório da Uninorte, em Rio
Branco. Representantes indígenas do Acre, Amazonas e Roraima participam das discussões.
Durante os painéis, serão apresentados exemplos de sucesso desenvolvidos pelos povos
tradicionais em vários estados do país nas áreas da agricultura, turismo, artesanato e concessão
de créditos de carbono.
“O Brasil tem muitos exemplos positivos na criação de pirarucu, plantação de café e
etnoturismo, entre outros. Queremos divulgar essas iniciativas para que outros povos se sintam
motivados a buscar sua própria autossustentabilidade”, explicou Fabrício Galupo, diretor
substituto de Promoção de Desenvolvimento Sustentável da Funai.

Seminário promove intercâmbio e debate alternativas
O governador em exercício, Major Rocha, prestigiou a solenidade. Para ele, a realização do
seminário com essa temática representa um momento histórico para os índios da Amazônia. De
acordo com o gestor, é preciso criar mecanismos sustentáveis para que os povos tradicionais
prosperem sem agredir o meio ambiente.
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“Nossos irmãos indígenas não querem viver da maneira que era 500 anos atrás. Eles precisam
ter a oportunidade de ser protagonistas do seu próprio desenvolvimento e não mais aceitar
qualquer imposição. Fico muito feliz por participar deste momento e ouvir dos próprios
indígenas seus anseios, assim como o desejo de construir um país melhor para todos”, afirmou.
Durante o evento, houve ainda a assinatura de um protocolo de intenções entre a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das Políticas Indígenas (Semapi) e
Secretaria de Governo da Presidência da República para subsidiar ações desenvolvidas pelo
governo acreano junto aos povos tradicionais.
“A assinatura desse documento é mais uma demonstração do cuidado do governador Gladson
Cameli na melhoria da condição de vida dos povos indígenas acreanos. Estamos realizando
muitos investimentos para que esses avanços continuem. Nos meses de outubro e novembro, por
exemplo, entregaremos quase R$ 8 milhões em equipamentos e também o Plano de Gestão
Territorial Indígena para 25 terras indígenas do nosso estado”, esclareceu o titular da Semapi,
Israel Milani.
Representando os indígenas do Acre, Manoel Kaxinawá destacou a realização do encontro
como oportuna e enfatizou a necessidade dos povos originários de alcançarem sua própria
independência financeira por meio da identificação dos potenciais econômicos das 14 etnias
presentes no estado.
“O etnodesenvolvimento focaliza a riqueza natural e os conhecimentos dos povos indígenas.
Depois de tudo que já enfrentamos nesta pandemia, esse seminário vem para nos ajudar a
debater propostas para que possamos ter uma melhoria econômica de maneira sustentável,
sempre preservando o meio ambiente”, disse.
A presidente da Sociedade de Defesa dos Índios de Roraima (Sodiurr), Irisnaide de Souza Silva,
está entusiasmada com o plantio de 30 mil hectares de soja na Reserva Indígena Raposa Serra
do Sol. Segundo ela, além da geração de 300 empregos indiretos, os recursos levantados com a
venda do grão trarão benefícios para mais de 22 mil índios, que vivem na região.
“Trabalhamos sempre pensando na qualidade de vida dos povos indígenas da reserva Raposa
Serra do Sol. Nosso projeto sustentável para plantar soja foi aprovado em assembleia da nossa
organização e, em breve, iniciaremos os trabalhos. A partir disso, esperamos conquistar nossa
independência econômica. Além disso, também queremos capacitar nossos jovens para
manusear as máquinas, garantindo que eles mesmos ocupem as vagas de emprego e tenham
renda”, argumentou.
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Seminário no AC debate desenvolvimento econômico em aldeias aliado a práticas
sustentáveis
Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade teve abertura nessa quartafeira (22). Durante o evento, exemplos de desenvolvimento serão expostos.
Por g1/AC — Rio Branco 23/09/2021

Manoel Kaxinawá fala da importância de debater projetos para o desenvolvimento sustentável
nas comunidades tradicionais — Foto: Diego Gurgel/Secom-AC
Órgãos públicos e indígenas de vários estados estão reunidos no Seminário Regional
Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, que ocorre no Acre até esta sexta-feira (24). O
objetivo é debater e propor técnicas sustentáveis implantadas em aldeias indígenas da Amazônia
que ajuda no fortalecimento da economia dessas regiões.



Apostando na produção de macaxeira, indígenas montam casas de farinha em
aldeia no AC
Com menos de 6% do seu território alterado, terra indígena no AC pode se tornar
geradora de créditos de carbono em potencial

Durante o evento, houve ainda a assinatura de um protocolo de intenções entre a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das Políticas Indígenas (Semapi) e
Secretaria de Governo da Presidência da República para subsidiar ações desenvolvidas pelo
governo acreano junto aos povos tradicionais. A Fundação Nacional do Índio (Funai) também
acompanhou o evento.
Durante os painéis, serão apresentados exemplos de sucesso desenvolvidos pelos indígenas em
vários estados do país nas áreas da agricultura, turismo, artesanato e concessão de créditos de
carbono.
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“A importância desse encontro é rever e atualizar as políticas públicas dos povos indígenas
acreanos e também da Amazônia, porque todos os projetos de vida devem ser revisados e
atualizados, então isso é muito importante para os povos indígenas do Acre para que a gente
possa ter o etnodesenvolvimento e sustentabilidade”, disse Manoel Kaxinawá.
O secretário da Semapi, Isarel Milani, diz que o evento é importante para discutir modelos de
desenvolvimento dentro das comunidades tradicionais.
“Hoje é um dia histórico para nós acreanos, para a população indígena do estado. O Acre vem
sediando o segundo encontro de etnodesenvolvimento e sustentabilidade com estados de
Roraima, do Amazonas, de Rondônia, lideranças indígenas desses estados estão aqui para poder
discutir um modelo de desenvolvimento para toda a Amazônia”, pontua.
O evento é um desdobramento das etapas regionais do seminário nacional ocorrido em abril
deste ano e tem a finalidade de disseminar, avaliar e propor políticas de etnodesenvolvimento.
“Esse evento é justamente para ouvir dos indígenas o que eles querem fazer. Temos vários
projetos de etnodesenvolvimento que já são realizados dentro de aldeias indígenas e queremos
compartilhar experiências que são sucesso com os indígenas e vê se eles têm interesse em
aplicar os casos de sucesso nessas outras aldeias”, explica o diretor de promoção ao
desenvolvimento sustentável substituto da Funai, Fabrício Magalhães.
A presidente da Sociedade de Defesa dos Índios de Roraima (Sodiurr), Irisnaide de Souza Silva,
é a representante de 22 mil indígenas de Roraima e diz que discussões como essas são
necessárias para criação de novas políticas públicas para os povos indígenas.
“Isso de fato é o que estava precisando há muito tempo; dar voz ao indígena, de dar essa
oportunidade para mostrar o que eles precisam, então o etnodesenvolvimento é isso. É abrir o
caminho para que o indígena venha colocar em exposição suas necessidades”, finaliza.
Colaborou Ana Paula Xavier, da Rede Amazônica Acre.
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Dois são presos por invadir e desmatar unidade de conservação no interior do Acre
Prisão foi feita pela Polícia Militar Ambiental. Segundo a polícia, os dois haviam sido
contratados para fazer o trabalho.
Por G1 AC — Rio Branco 24/09/2021
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Dois são presos por invadir e desmatar unidade de conservação no interior do Acre — Foto: BPAC
O Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado do Acre (BPA-AC) prendeu, na quinta-feira
(23), dois homens que haviam invadido a Unidade de Conservação (UC) da Gleba Afluente em
Manoel Urbano, no interior do Acre.
Com eles, foram encontradas duas armas e pássaros mantidos em cativeiro. O tenente do BPA,
Randson Oliveira, disse que o flagrante ocorreu durante a operação Hórus, do Programa Nacional
de Segurança nas Fronteiras (VIGIA), que combate crimes ambientais e transfronteiriço.
A ação foi feita em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente (Imac) e Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).
“Os dois indivíduos que haviam sido contratados para promover esse desmatamento em um lote
que posteriormente viria a ser repartido. Os dois faziam uso de arma de fogo e essas armas,
segundo eles mesmos, seriam utilizadas para atividade de caça naquela região, já que não são
naturais de lá, são de Rio Branco, e foram contratados pra fazer isso”, diz.
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Ultrapassando Rio Branco, Sena registra mais de 600 focos de queimadas em setembro
Os dados são do satélite AQUA disponíveis no Relatório de Queimadas
POR MARIA FERNANDA ARIVAL, PARA CONTILNET 30/09/2021
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Queimada em rodovia acreana. Foto: Reprodução
O município de Sena Madureira registrou, entre os dias 1 e 28 de setembro de 2021, 607 focos de
queimadas, segundo o Relatório de Queimadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das
Políticas Indígenas, disponibilizado na manhã da última quarta-feira, 29. De acordo com o
Relatório, houve registro de 3.766 focos em todo estado no mês de setembro.
A capital Rio Branco, teve 452 focos, enquanto Feijó teve 402, sendo os três municípios com os
maiores números de focos de queimadas no Estado. Os focos de queimadas em Sena Madureira
no mês de setembro correspondem a aproximadamente 16% do número total.
Desde o início do ano até 28 de setembro, Sena Madureira registrou 831 focos de queimadas,
sendo 607 só neste mês, ou seja, aproximadamente 73% dos focos de queimadas registrados no
município aconteceram em setembro.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas divulga o relatório com dados
anuais e mensais, em parcerias com outras instituições como Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden),
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), Universidade Federal do Acre (Ufac),
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Sistema de Proteção da Amazônia
(Sipam) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
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Gestores definem estratégias para aprimoramento do Programa REM Acre Fase II
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Ângela Rodrigues 07/10/2021
O governo do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais (IMC), realizou nesta quinta-feira, 7, o I Encontro das Subexecutoras do Programa
REM Acre Fase II com objetivo de identificar os desafios e planejar ações conjuntas para o
aprimoramento na execução do programa. O evento foi realizado no auditório da Procuradoria
Geral do Estado (PGE), com público reduzido, obedecendo os protocolos sanitários contra a
Covid-19.

Evento foi realizado no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), com público reduzido.
Foto: Diego Gurgel/Secom.
A presidente do IMC, Degmar Ferreti, destaca a importância em construir agendas de trabalho
positivas em sinergia com as secretarias para a melhor execução do Programa REM Acre.

Presidente do IMC, Degmar Ferreti, destaca a importância em construir agendas de trabalho
colaborativas com as executoras do Programa REM Acre. Foto: IMC/Arquivo
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“Essa aproximação para troca de informações entre as executoras é de suma importância para
identificarmos os gargalos e desenvolvermos atividades em parceria para alcançar melhores
resultados, otimizando recursos financeiros e de pessoal. O IMC possui como uma de suas
atribuições o monitoramento na implementação e impacto dessas atividades junto às
comunidades e terras indígenas. Acreditamos que ao final desse encontro possamos traçar umas
estratégias de ações, de forma integrada, visando garantir a eficiência na realização das ações”.

Secretário estadual de Meio Ambiente e das Políticas Públicas Indígenas (Semapi), Israel Milani,
reforçou a importância em integrar secretarias Foto: Diego Gurgel/Secom
O secretário estadual de Meio Ambiente e das Políticas Públicas Indígenas (Semapi), Israel
Milani, reforçou a importância em integrar secretarias e estabelecer estratégias para garantir a
eficiência na realização das ações.
O coordenador da Unidade de Coordenação do Programa REM, na Secretaria de Planejamento e
Gestão (UCP/REM/Seplag), Elison Reis, apresentou uma prestação de contas do volume de
recursos e da execução dos projetos que beneficiam comunidades tradicionais, extrativistas e
indígenas.
A chefe de Departamento do Monitoramento do IMC, Nazaré Macedo, apresentou a grade de
programação do evento e realizou uma breve contextualização sobre a estrutura de governança
do Sisa e seus programas, em especial, o ISA Caborno, considerado o mais avançado programa
governamental de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD)
implementado no Acre, por meio do Programa REDD Early Movers – REM, sigla em inglês
para “REDD+ para pioneiros).
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Chefe de Departamento do Monitoramento do IMC, Nazaré Macedo, conduz encontro com as
subexecutoras do Programa REM Acre Fase II. Foto: Diego Gurgel/Secom
Em seguida, Nazaré Macedo passou a oportunidade a cada gestor para apresentação das ações
desenvolvidas em cada secretaria, por subprogramas: Agricultura Familiar Sustentável, Pecuária
Diversificada Sustentável e Fortalecimento Institucional.

Diretora Executiva da Semapi, Vera Reis, participa das rodadas de diálogo estratégico para
definição de ações conjuntas. Foto: Diego Gurgel/Secom
Ao longo da programação, os gestores participaram das rodadas de diálogo estratégico com
objetivo de definirem ações conjuntas para o aprimoramento na execução do Programa REM
Acre Fase II.
Participaram do encontro gestores que coordenam as ações do programa nas seguintes
secretarias e instituições públicas: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA),
Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Fundação de Tecnologia do Estado do
Acre (Funtac), Secretaria de Estado da Educação Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado
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de Empreendedorismo e Turismo (SEET), Unidade de Coordenação do Programa REM, na
Secretaria de Planejamento e Gestão (UCP-REM/SEPLAG) e Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Acre (CBMAC). O evento contou ainda com a importante contribuição da
consultoria internacional para a implementação do Programa REM Acre – Fase II, GFA
Consulting Group em parceria com o Earth Innovation Institute (EII).
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Carreta Ambiental realiza atendimentos em Plácido de Castro e segue para o Alto Acre
Ângela Rodrigues 11/10/2021
Foi dada a largada para mais um mutirão de atendimento itinerante do governo do Acre. Os
primeiros atendimentos da Carreta Ambiental aconteceram em Plácido de Castro, de sexta-feira,
8, à domingo, 10, e agora o projeto segue para Assis Brasil, de 14 à 16 de outubro. Com a
iniciativa, o Governo do Estado chegará às comunidades rurais, vilarejos, Unidades de
Conservação (UCs) com toda a infraestrutura para facilitar a vida das pessoas.
“O nosso trabalho sempre foi voltado para ofertar um atendimento de qualidade ao produtor
rural. Aproximando cada vez mais o homem do campo do sistema de meio ambiente de forma
descomplicada para que tenham acesso aos serviços e possam investir na produção”, disse o
secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani.
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Os primeiros atendimentos da Carreta Ambiental aconteceram em Plácido de Castro, de sextafeira, 8 à domingo, 10. Foto: Cedida
A ação itinerante conta com esforços dos órgãos ambientais do governo em parceria com as
prefeituras para levar até os produtores os atendimentos àqueles que precisam de forma rápida e
eficiente, unindo ainda ações de educação ambiental e lazer a toda comunidade.

Será oportunizado ainda capacitação a 110 gestores do setor público e terceiro setor. Foto: Jacky
Ramirez/Imac
A contratação para execução do Projeto Carreta Ambiental contou com a destinação de emenda
parlamentar da deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 1,5 milhão. O projeto irá
percorrer os municípios do Acre por um período de cinco meses.
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“Nosso estado a muitos anos conta o projeto itinerante da saúde, e percebemos que havia a
necessidade de atendermos a população rural com uma inciativa mais ampla também. Desde o
início da gestão de nosso governador Gladson Cameli a orientação é de que desburocratizasse o
acesso aos serviços e para atender a grande demanda foram realizados mutirões e, foi daí que
nasceu o Projeto da Carreta Ambiental, que irá oferecer a oportunidade de legalizarem a
documentação de suas terras para que possam acessar crédito junto aos bancos e impulsionar a
produção”, lembrou a deputada federal Vanda Milani.

Prefeito de Plácido, Camilo Silva, diz que ação itinerante da Carreta Ambiental aproxima poder
público do produtor rural Foto: Jacky Ramirez/Imac
“Quero agradecer, especialmente ao governador Gladson Cameli, a deputada Vanda, ao
secretário Israel Milani porque essa carreta representa um sonho pra nós, que é aproximar o
Estado do produtor rural. Antes o produtor rural tinha medo de buscar atendimento, agora com a
carreta não, ela vem pra perto do produtor exatamente pra quebrar esse protocolo. Essa
iniciativa significa pra nós ter o Estado perto do produtor, apoiar a produção e ajudar a resolver
os problemas que os nossos produtores rurais enfrentam para resolver questões de licenciamento
e outros serviços, que são essenciais para o acesso ao crédito rural. Aqui a gente quebra todo
aquele protocolo e aproxima o produtor rural do poder público”, destaca o prefeito de Plácido de
Castro, Camilo da Silva.
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Produtora rural, Mirna Ventura, disse que ação facilitou a vida de quem precisa dos serviços.
Foto: Jacky Ramirez/Imac
A produtora rural, Mirna Ventura, comemorou a chegada do projeto em Plácido de Castro. “A
gente é só alegria com a chegada da carreta ambiental. Antigamente nós não via isso aqui. Nós
tinha que se deslocar, andar a pé e hoje nós temos uma oportunidade muito boa porque nosso
governador e nosso prefeito está apostando na agricultura”.

Produtor rural, Luciano Jerônimo Nascimento, disse que serviços facilitam o acesso ao crédito.
Foto: Jacky Ramirez/Imac
Luciano Jerônimo Nascimento, que também é produtor rural da região de Plácido de Castro,
disse que “é muito importante uma carreta dessa no município, porque a gente não precisa se
deslocar daqui pra Rio Branco e deixar nosso trabalho. A gente vai poder aqui mesmo arrumar
os documento para gente ter financiamento. Isso é muito importante. Isso é um excelente
trabalho do Governo do Estado e da deputada doutora Vanda”.
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Ação Itinerante leva atendimento aos produtores de forma rápida e eficiente. Foto: Jacky
Ramirez/Imac
A ação itinerante tem a meta de levar serviços ambientais para 10 mil produtores. Além dos
atendimentos, será oportunizado capacitação a 110 gestores do setor público nos municípios
para que estejam aptos a dar continuidade aos atendimentos no interior. Além dos atendimentos
na área de regularização ambiental e ações de educação ambiental, a comunidade conta com
uma programação cultural e de lazer para os produtores rurais e suas famílias.
A Carreta Ambiental é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). As ações serão desenvolvidas com parceiros
do Estado, Governo Federal, Prefeituras do Acre e terceiro setor.
Fique por dentro dos atendimentos ofertas na Carreta Ambiental
– Mutirões Ambientais com atendimentos voltados ao produtor rural.
– Capacitações, Palestras e Oficinas.
– Atendimentos em Regularização Ambiental e Fundiária.
– Apresentações culturais.
– Estúdio de Gravação.
– Roda de conversas
– Cinema.
– Oportunidades para a Economia Solidária.
Quais serviços posso encontrar na Carreta Ambiental?
– Semapi: Capacitações dos Gestores, Palestras e Oficinas em Educação Ambiental.
– Escritório do CAR/PRA da Semapi: Apoio a inscrições de imóveis rurais no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), com
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solicitação de análise prioritária.
– Instituto de Terras do Acre (Iteracre): Ações de regularização fundiária, como cadastramento
de lotes em gleba estaduais, apoio jurídico referente a regularização fundiária, orientação sobre
regularização dos polos agroflorestais, emissão de mapas e memoriais, cadastramento através do
Sistema Nacional de Cadastro – SNCR.
– Sepa/Emater: Ações de Assistência Técnica Rural (Ater), a exemplo de emissão e desbloqueio
da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(DAP) e orientações sobre crédito e produção rural.
– Imac: Tudo referente ao licenciamento ambiental: outorgas, apoio jurídico, informações e
consultas sobre autos de infração, licenciamento de passeriformes, dispensas de licenciamento,
checklist dos licenciamentos e entrega de licenças.
– Incra: Informações e serviços sobre regularização fundiária.
– Fundação Elias Mansur (FEM)
– Participação de parceiros institucionais do governo do Acre
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Amapá recebe ação de educação ambiental
Katiúscia Miranda 11/10/2021
Governo do Estado, sociedade civil, associação e o Grupo Escoteiro Leôncio de Carvalho 004/AC
uniram esforços numa ação de limpeza na Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá. Neste
domingo, 10, foi realizada uma abordagem ambiental junto aos banhistas das praias do rio Acre
e usuários das trilhas, e a equipe recolheu mais de 200 quilos de resíduos sólidos.

Foi realizada uma abordagem ambiental junto aos banhistas das praias do rio Acre e usuários das
trilhas, e a equipe recolheu mais de 200 quilos de resíduos sólidos Foto: Cedida
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) uniu as equipes de
gestão da APA Lago do Amapá e técnicos da Divisão de Educação Ambiental e Práticas
Sustentáveis para coordenar a ação que contou também com representantes da Associação de
Moradores e Produtores Rurais da Estrada do Amapá (Amprea) e dos brigadistas comunitários
voluntários.
“Nossa equipe de educação ambiental tem feito um trabalho transversal e junto com a gestão da
APA Lago do Amapá está de parabéns pela iniciativa, atitudes simples e efetivas como estas
motivam a comunidade a participar”, disse o secretário de Estado do Meio Ambiente e das
Políticas Indígenas, Israel Milani.
Além da abordagem ambiental, o grupo de voluntários aproveitou para recolher os resíduos
sólidos que estavam espalhados nos acessos ao rio e nas praias. “Essa é uma ação cívica que
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valoriza a responsabilidade de cada um de nós com a natureza, com as águas e com a vida”, disse
a diretora presidenta do Grupo Escoteiro, Francisca Germana Nobre Neta.
Para Alieth Gadelha, presidente da Amprea, é necessário organizar a visitação pública dentro da
APA Lago do Amapá. “Neste sentido, com apoio da Semapi, estamos participando de uma
capacitação em Turismo Sustentável de Base Comunitária que está possibilitando entender como
estruturar a exploração econômica da atividade. No próximo ano a comunidade terá uma
participação decisiva no ordenamento do acesso ao local”.
Mirna Caniso, gestora da APA Lago do Amapá ressaltou que ações integradas entre diferentes
atores sociais, além do poder público, tem enorme adesão da comunidade. “Ações como esta
ajudam na transformação social. Estamos fazendo um gesto simples, de conversar com as pessoas,
tocar em suas atitudes diárias, se cada um que participou aqui levar isso para a vida,
conseguiremos mudanças extraordinárias a favor do ambiente”.

Ação de Educação Ambiental APA Lago do Amapá. Foto arquivo Semapi
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Carreta Ambiental realiza atendimentos a produtores rurais e movimenta a cena cultural
de Assis Brasil
Katiúscia Miranda 15/10/2021
Começou nesta quinta-feira, 14, e segue até este sábado, 16, a ação do Programa de Capacitação
e Atendimento Ambiental Itinerante, a Carreta Ambiental, em Assis Brasil. O governo do Acre
reuniu várias instituições ligadas ao Meio Ambiente e sob a coordenação da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), está atendendo produtores rurais e
comunitários.

O governo do Acre reuniu várias instituições ligadas ao Meio Ambiente e sob a coordenação da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), está atendendo
produtores rurais e comunitários. Foto Sérgio Ronney/Secom
A praça central Senador Guiomard é o local que carreta está instalada, com atendimentos nas
áreas de licenciamento e regularização ambiental e fundiária, bem como outorgas e capacitações
para gestores do município. Nesta edição também foram entregues cestas básicas para ribeirinhos
e pescadores da região.
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Nesta edição também foram entregues cestas básicas para ribeirinhos e pescadores da região.
Foto: Sérgio Ronney/Secom
No final da tarde, quando os atendimentos se encerram, a equipe da carreta inicia a preparação do
palco para receber artistas. Em Assis Brasil está sendo realizado o festival gospel, com a
participação de cantores e bandas locais.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, agradeceu pelo
empenho dos profissionais do Estado e também da prefeitura. “Essa ação é um exemplo de união,
onde governo federal, estadual e os municípios estão empenhados na descentralização e na
desburocratização dos serviços. É nosso dever atender bem o cidadão, da cidade e também dos
lugares mais distantes do nosso estado”.

Projeto irá percorrer os municípios do Acre por um período de cinco meses. Foto: Sérgio
Ronney/Secom
A iniciativa conta com esforços de todos os órgãos ambientais do governo em parceria com as
prefeituras para levar até os produtores os atendimentos àqueles que precisam de forma rápida e
eficiente, unindo ainda ações de educação ambiental e lazer a toda comunidade.
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A contratação para execução do Projeto Carreta Ambiental contou com a destinação de emenda
parlamentar da deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 1,5 milhão. O projeto irá percorrer
os municípios do Acre por um período de cinco meses.
A deputada federal Vanda Milani esteve no município de Assis Brasil para acompanhar as
atividades. “A nossa intenção é de que essa carreta atenda a todos os municípios, os que tenham
acesso rodoviário. Nós queremos ajudar aqueles que trabalham de sol a sol, com as mãos
calejadas, que muitas vezes têm dificuldade de acessar essas informações”.
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, disse que os produtores têm dificuldade de acessar os
serviços da pasta ambiental. “Nós queremos agradecer por essa oportunidade de oferecer os
serviços e também pelo aquecimento da economia local. O projeto nem terminou em Assis Brasil
e já estamos aguardando o retorno da carreta”.
O presidente da Colônia dos Pescadores de Assis Brasil, Eneas Sales da Silva, agradeceu pela
ação. “Essa associação nunca tinha sido tão valorizada pelos órgãos públicos e espero que daqui
pra frente continue. Hoje estamos sendo atendidos, recebendo cesta básica, em breve teremos a
orla construída e é só coisa boa”.
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Foto: Sérgio Ronney/Secom
Ação Itinerante
A ação itinerante tem a meta de levar serviços ambientais para 10 mil produtores. Além dos
atendimentos, será oportunizado capacitação a 110 gestores do setor público e terceiro setor.
Estão sendo realizadas capacitações de técnicos e gestores dos municípios para atender as
populações do interior, especialmente os produtores rurais. Além dos atendimentos na área de
regularização ambiental e ações de educação ambiental, tem uma programação cultural e de lazer
para os produtores rurais e suas famílias.
Serviços disponíveis no atendimento móvel da Carreta Ambiental para Assis Brasil:
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Semapi



Capacitações de gestores, palestras e oficinas de Educação Ambiental;
Apoio nas inscrições do Cadastro Ambiental Rural (CAR), emissão de recibo, solicitação
de consultas e análise prioritária e adesão ao Programa de Regularização Ambiental
(PRA) e assinatura de Termos de Compromisso Ambiental (TCA).

Imac



Capacitações de gestores, palestras e oficinas de Educação Ambiental;
Protocolos de requerimento para licenciamento ambiental: outorgas, apoio jurídico,
informações e consultas sobre autos de infração, licenciamento de passeriformes,
dispensas de licenciamento, checklist dos licenciamentos e entrega de licenças.

Iteracre


Informações e atendimento sobre regularização fundiária, com atividades de
cadastramento de lotes em glebas estaduais, apoio jurídico referente a regularização
fundiária, orientações sobre regularização dos polos agroflorestais, emissão de mapas e
memoriais, cadastramento por meio do Sistema Nacional de Cadastro (SNCR).

Sepa/Emater
 Ações de Assistência Técnica Rural (Ater), emissão e desbloqueio da Declaração de
Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) e
orientações sobre crédito e produção rural.
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Ações itinerantes da Carreta Ambiental são realizadas em Brasileia
André Araújo 21/10/2021
Com uma filosofia colocada em prática para desburocratizar o acesso dos produtores rurais às
políticas públicas, a gestão Gladson Cameli adota diversas medidas que aproximam os serviços
oferecidos pelos órgãos públicos à população, principalmente às residentes na zona rural e áreas
isoladas.
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Nesta quinta-feira, 21, a Carreta Ambiental iniciou as suas atividades na cidade de Brasileia. Foto:
Sergio Ronney/Secom
Uma dessas ações itinerantes é a Carreta Ambiental, um projeto do governo do Acre, que reúne
todas as instituições do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Trata-se de uma unidade móvel com
estrutura completa para atendimentos a homens e mulheres do campo, além de possuir um espaço
para capacitações de técnicos e gestores municipais sobre políticas ambientais.
Nesta quinta-feira, 21, a Carreta Ambiental iniciou as suas atividades na cidade de Brasileia,
especificamente na praça Hugo Poli, que fica nas proximidades da Rua da Goiaba, popularmente
conhecida pelos munícipes. No local, além da unidade móvel, tendas foram montadas para
oferecer orientações ambientais, abertura de processos, vistorias, emissão de licenças e certidões
de outorgas, e trâmites para a regularização fundiária.

Diversos serviços são oferecidos durante a programação. Foto: Sergio Ronney/Secom
“Após essas ações itinerantes que foram feitas nas cidades de Plácido de Castro e Assis Brasil,
agora, chegou a vez do município de Brasileia. Fico feliz em atender o pedido do governador
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Gladson Cameli, para estarmos estamos cada vez mais próximos do produtor rural, das
comunidades tradicionais, desburocratizando a pasta ambiental, prestando informações de fácil
compreensão e orientando o produtor rural da melhor forma possível, com toda atenção devida”,
destaca o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi),
Israel Milani.

“Fico feliz em atender o pedido do governador Gladson Cameli, para estarmos estamos cada vez
mais próximos do produtor rural, das comunidades tradicionais, desburocratizando a pasta
ambiental”, disse o secretário. Foto: Sergio Ronney/Secom
Além da Semapi, várias instituições públicas estão presentes na Carreta Ambiental, como o
Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Secretaria de
Produção e Agronegócio (Sepa), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e
a Prefeitura de Brasileia. A gestora municipal, Fernanda Hassem, acompanha de perto, as ações
desenvolvidas na praça Hugo Poli.
“Fico contente em ver que a nossa cidade está na rota da Carreta Ambiental, esse grande projeto
do governo do Estado, que leva políticas públicas para perto da população, demonstrando os
direitos, tirando suas dúvidas entre outras ações. Faço questão de estar presente, e até montamos
um estrutura de gabinete aqui na praça, para dialogar e despachar as solicitações da população”,
relata a prefeita.
Ato solene
Na oportunidade, foi realizada uma solenidade de abertura das atividades da Carreta Ambiental,
que contou com a presença dos gestores mencionados anteriormente, além da presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de Brasileia e Epitaciolândia, Francisca Bezerra, da prefeita de
Cobija, Ana Lúcia Reis, da diretora do Iteracre, Hígia Thaise, do deputado estadual, Antônio
Pedro, do vereador Elenilson Cruz, do presidente do Imac, André Hassem, e do empresário Paulo
Santoyo.
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A deputada federal Vanda Milani também esteve presente e comentou sobre o seu apoio à
iniciativa da unidade móvel, que percorrerá, nessa primeira etapa, 11 municípios das regionais do
Alto Acre e Baixo Acre, após a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão.
“Sabemos da dificuldade que os produtos rurais possuem de terem acesso aos trâmites
relacionados às áreas ambientais, por isso, vimos nesse projeto do governo Gladson Cameli, por
meio da Semapi, uma oportunidade de auxiliar nas demandas dos agricultores”, disse a
parlamentar.

Carreta Ambiental reúne todas as instituições do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Foto:
Sérgio Ronney/Secom
A estrutura da Carreta Ambiental também tem viés cultural, e recebe o apoio técnico da Fundação
Elias Mansour (FEM) e da área de comunicação, com o apoio de servidores e jornalistas das
rádios Aldeia FM e Difusora Acreana, e da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Os
atendimentos e serviços unidade móvel serão realizados até sábado, 23.
Presença da comunidade

Produtor rural falou dos benefícios da ação. Foto: Sérgio Ronney/Secom
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O produtor rural, Valderir Martins, morador da Resex Chico Mendes, percorreu mais de 30
quilômetros para solucionar algo que lhe preocupava, há tempos. Tratava-se do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), do seu imóvel. Segundo ele, com a retirada desse documento, poderá ter
acesso a programas governamentais e acesso a linha de crédito em bancos.
“Fiquei sabendo desse serviço da Carreta Ambiental, ouvindo o rádio. Daí, não contei conversa,
vim pra cá, e graças a Deus, que o meu certificado do CAR estava pronto e não precisei de ir até
a capital, para recebê-lo. Agradeço as equipes da carreta e parabenizo a atividade do governador
Gladson Cameli”, falou o agricultor.
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Foto: cedida
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Foto: Sergio Roney/Secom
Veículo
Agência de
Notícias do
Governo do
Acre

Data
22.10.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/governo-do-acre-participa-de-reuniao-do-consorcio-amazonialegal-com-o-ministro-do-meio-ambiente/

Governo do Acre participa de reunião do Consórcio Amazônia Legal com o ministro do
Meio Ambiente
Lilia Camargo 22/10/2021
Em reunião virtual ocorrida na tarde desta quinta-feira, 21, com o ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite, o governador do Acre, Gladson Cameli, e os demais governadores que integram
o Consórcio da Amazônia Legal, participaram de uma reunião de alinhamento para discutir sobre
participação dos gestores na 26ª Conferência das Nações Unidas, a COP-26.
O evento será realizado entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, na cidade escocesa de
Glasgow, do Reino Unido, local onde representantes de mais de 200 países apresentarão seus
planos para o corte de emissão de gases e discutirão estratégias para a redução de impactos
ambientais.
“Me sinto honrado em poder participar de um evento tão importante como este, pois trata-se de
uma reunião global para unir forças e decidir o futuro do nosso planeta. Esse alinhamento com o
ministro do Meio Ambiente foi proveitoso e junto com os demais governadores, representaremos
a nossa Amazônia, deixando registrada a nossa participação na COP-26”, disse Gladson Cameli.

A conferência com o ministro do Meio Ambiente ocorreu por meio de plataforma virtual. Foto:
Marcos Vicentti/Secom
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O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado por
nove estados amazônicos brasileiros, entre eles, Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará,
Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Os representantes desses estados, por meio dos
governadores e secretários, irão participar da conferência, contribuindo com debates, fóruns e
convenções, que abordarão sobre a importância da preservação do meio ambiente.
O presidente do Consórcio, Flávio Dino, destacou durante o encontro online, o papel central da
região amazônica para garantia da segurança climática no planeta.
“Nós desejamos, mediante esse conjunto de reuniões, fóruns e convenções, que haja o
reconhecimento dos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados pela Amazônia. Este evento
no Reino Unido, será de grande importância. O Consórcio da Amazônia Legal e os demais
governos estaduais estão trabalhando para que tenhamos bons resultados”, frisou Dino.
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A importância do Acre na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
Ângela Rodrigues 24/10/2021
Presidentes, ministros, chefes de Estado e de meio ambiente, governadores, cientistas e ativistas
de mais de 200 países estarão reunidos na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas, a COP 26, que será sediada em Glasgow, Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de
novembro.
Na oportunidade serão discutidas estratégias de redução dos impactos ambientais e discussões
acerca do cumprimento do Acordo de Paris (2015), no qual as nações mais ricas se
comprometeram a doar US$ 100 bilhões por ano para ajudar os países mais pobres a reduzir as
queimadas e diminuírem os impactos da mudança climática.
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Política ambiental do Acre é voltada para o desenvolvimento do agronegócio de baixas emissões
Foto: Pedro Devai/Secom
A COP 26 também será uma oportunidade para esses países, considerados de terceiro mundo,
atraírem recursos para implementação de projetos que permitam reduzir os impactos das
mudanças climáticas. A participação do Brasil nas discussões é essencial considerando a
dimensão da Amazônia no contexto da economia verde e nas políticas de sustentabilidade.
O Acre na COP 26
Dentro desse contexto global, o Governo do Estado do Acre ganhou notoriedade por ter
implementado uma das políticas ambientais pioneiras para o mundo por meio do Sistema de
Incentivos aos Serviços Ambientais (Sisa). A iniciativa prevê programas voltados para o
desenvolvimento sustentável de baixas emissões de carbono obedecendo a recomendação das
Salvaguardas de REDD+ da COP 16 em Cancun, para prevenção da ocorrência de impactos
indesejados às comunidades tradicionais, povos indígenas e serviços ecossistêmicos envolvidos.
Foi a partir das políticas de desenvolvimento socioambientais previstas no Sisa que o Acre
recebeu contribuição financeira não reembolsável, ou seja, recursos doados, para implementação
do primeiro programa jurisdicional no mundo, o Programa REDD Early Movers (REM),
financiado pelo Banco de Desenvolvimento da Alamanhã – KfW, em sua segunda fase com a
contrapartida do Reino Unido.
No Acre, a iniciativa, é operacionalizado por meio do Programa Isa Caborno, do Sisa, que prevê
iniciativas em consonância com a política nacional brasileira e a United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), voltadas à redução de emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE). Além de gerar benefícios ambientais e sociais àqueles que preservam, conservam,
recuperam ou utilizam de forma sustentável os recursos naturais, o programa permite a
distribuição de benefícios por serviços na modalidade “estoque e fluxo” àqueles que vivem nas
florestas acreanas e contribuem para conservação, manutenção e aumento dos estoques de
carbono florestal (REDD+) como resposta aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Oportunidades de negócios
A participação do Estado do Acre na COP 26 é uma oportunidade para apresentação de resultados
e esforços pela implementação de políticas socioeconômicas e ambientais pautadas no
agronegócio de baixas emissões, que tem gerado oportunidades para milhares de pequenos
produtores, extrativistas, ribeirinhos e indígenas e ainda atrair investidores e novas perspectivas
de negócios para o mercado de crédito de carbono.
“O Acre chegará em Glasgow mais conscientes de que cuidando da natureza estamos também
preservando a vida, especialmente nesse processo pós-pandemia. Nosso desafio é seguir
promovendo esses avanços com foco na implementação de políticas socioeconômicas e
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ambientais de baixas emissões de carbono. A participação do Acre na COP 26 será uma
oportunidade gigantesca para atrair negócios que beneficiam nosso povo”, destaca Gladson
Cameli.
O governador ressalta ainda que a atuação conjunta do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC)
e da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA SA), como entidades
orgânicas e operadoras do Sisa, possibilitou a organização de forma confiável e integra dos
registros de tCO2eq, em cotas excedentes, para fins de negociações nas mais variadas formas de
relações multilaterais e por compensação por redução de emissões de GEE, considerado
metodologia ACS – Acre Carbon Standard.
O Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre
(CDSA), José Luiz Gondim dos Santos, reforça que há um grande impulso nos mercados globais
de carbono e o Acre possui posição de destaque para negociações.
“Há um grande impulso nos mercados globais de carbono, e a CDSA SA, como agente econômico
do Sisa, responsável pela gestão, negociação e alienação de ativos ambientais do Estado do Acre,
tem governança e compliance para promover negociações efetivas e confiáveis. Cabe destacar
ainda que a CDSA SA faz parte como membro consultor da iniciativa global Carbon MetaRegistry, promovida pela Soluções Ambientais da IHS Markit, colocando o Estado do Acre e seus
protocolos de mensuração e compliance de negociações em posição de destaque”.
Mercado de Crédito de Carbono
Créditos de carbono são títulos de direitos que correspondem, cada uma, a medida em toneladas
da quantidade de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) não emitidas na atmosfera. Quanto
mais tCO2eq calculado menos poluição é emitida. Esse quantitativo de tCO2 em toneladas
significa redução das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e serve de valor no mercado
nacional e internacional ou para agregação de valor em cadeias produtivas em geral, o que gera
oportunidades para negócios entre países e empresas.
Políticas Socioeconômicas e Ambientais do Acre
A política ambiental praticada pelo governo do Estado do Acre investe no modelo de
desenvolvimento pautado no agronegócio de baixas emissões. O Sistema Estadual de Meio
Ambiente tem atuado de forma integrada buscando o diálogo com setor produtivo sempre em
respeito às leis e responsabilidade socioambiental multilateral.
O secretário Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Israel Milani, explica
que o maior desafio é agregar valor aos produtos e serviços florestais para geração de trabalho e
renda daqueles que vivem nas comunidades mais longínquas.
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“Para colocar em prática o novo modelo de desenvolvimento do Acre, pautado no agronegócio
de baixas emissões, recebi a missão do governador Gladson Cameli de atuarmos com soluções
viáveis aos problemas que afetam milhares de famílias acreanas gerando oportunidades, geração
de renda e qualidade de vida para pequenos produtores, extrativistas, ribeirinhos e indígenas.
Estamos conscientes da importância de conservarmos nossas florestas e trabalhamos para
destravar a máquina pública dando condições de trabalho para o povo acreano, integrando os
setores de meio ambiente, produção e agronegócio”.
Conheça os principais avanços e projetos ambientais implementados no Acre:
Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre ganha nova revisão
O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), principal instrumento de planejamento e gestão
territorial do Estado do Acre, se tornou uma referência nacional e está na sua terceira fase de
implementação. Caracterizado pela aplicação de um conjunto de regras que procura regular o uso
e a ocupação do território, o ZEE envolve aspectos técnicos, jurídicos, políticos e institucionais
para a gestão territorial. Uma das inovações do documento foi a redução da área de abrangência
da zona 3 em 56% e o consequente aumento das demais áreas.

ZEE envolve aspectos técnicos, jurídicos, políticos e institucionais para a gestão territorial Foto:
Marcos Vicentti/Secom
Investimentos para os povos indígenas
Em 2021, o governo do Estado, por meio da Semapi, destinou mais de R$ 10 milhões para apoiar
projetos que beneficiam os povos indígenas. Cinco Planos de Gestão Territorial e Ambiental
(PGTI) seguem em fase de elaboração e outros 29 passam por atualização com objetivo de garantir
os registros das estratégias indígenas para o futuro. Os recursos são do Programa REM (REDD
Early Movers), em português (REDD+ para pioneiros), e do Programa de Saneamento Ambiental
e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) do Banco Mundial (Bird).
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Benefícios para terras indígenas:








Subsídios para 149 agentes agroflorestais indígenas que implementam ações para
proteger os territórios de seus povos e promovem atividades de manejo sustentável
em seus territórios
Treinamento de 50 novos agentes agroflorestais indígenas
Subsídios às organizações para a implementação de planos de gestão em terras
indígenas e atividades de valorização do patrimônio cultural
Edital para apresentação de propostas de organizações indígenas
Apoio técnico para 25 das 36 terras indígenas no Acre com fortalecimento
institucional e projetos
Convênios firmados com 59 associações indígenas

Medida emergencial em terras indígenas
Ainda em 2020, aproximadamente R$ 700 mil foram investidos em 3.450 cestas básicas
distribuídas durante três meses. O recurso do Programa REM foi destinado às famílias indígenas
como medida emergencial diante da crise causada pela Covid-19. Inicialmente foram 75 toneladas
de alimentos para segurança alimentar para apoiar a segurança alimentar em 20 terras indígenas
do Acre.

Governo do Acre destinou mais de R$ 10 milhões para apoiar projetos que beneficiam os povos
indígenas Foto: Arquivo/Secom
Valorização da cultura indígena
O Governo do Estado do Acre garante também incentivos para valorização da cultura indígena
por meio do Prêmio de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários. A iniciativa irá premiar
144 propostas culturais de indígenas que residem em aldeias e também na área urbana. Os
investimentos somam mais de R$ 1,4 milhão.
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No período crítico da pandemia, governo entregou 75 toneladas de alimentos em 20 terras
indígenas do Acre Foto: Marcos Vicentti/Secom
Cultura e Formação
Além de garantir o apoio aos festivais culturais, formação, capacitação e o pagamento das bolsas
dos agentes agroflorestais indígenas (AAFIs), o governo do Acre trabalha para implementar 21
termos de fomento para organizações indígenas. A iniciativa irá fortalecer o artesanato, pesquisa
de espécies potenciais, recuperação de áreas alteradas, construção de espaços culturais, produção
sustentável e implantação de viveiros.
Espaço Kaxinawá
Outra importante iniciativa foi a entrega do Espaço Kaxinawá, que irá funcionar como uma
embaixada dos povos originários. O local será palco de eventos culturais, venda de artes indígenas
para o fomento da economia e a promoção de eventos temáticos que valorizam as danças, músicas,
artesanatos, festivais, teatro e outras manifestações culturais. As iniciativas são desenvolvidas por
meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).
Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas passa por reformulação
O Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Estado do Acre – Seanp (Lei nº 1.426/2001)
é composto pelo conjunto de Unidades de Conservação (UCs), estaduais e municipais. O Seanp
foi concebido a partir dos estudos do ZEE que garantem a cobertura de áreas protegidas de quase
metade do território estadual, e pode ser expandido para cerca de 70% do território quando
contabilizadas as reservas legais de propriedades particulares e os projetos agroflorestais.
Instrumentos de gestão ambiental unem governo do Acre às organizações e sociedade civil
O Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf) é um órgão colegiado deliberativo e
normativo composto por 22 membros que busca soluções para a área ambiental. Sob gestão da

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
Semapi, o conselho delibera sobre assuntos que causam impacto ambiental e também fiscaliza a
aplicação de recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente e Florestas (Femaf), órgão
responsável por financiar a execução da Política Pública Florestal do Estado do Acre.

Seanp é composto pelo conjunto de Unidades de Conservação (UCs). Foto: Pedro Devani/Secom
Ações fortalecem o manejo de produtos florestais madeireiros
As ações desenvolvidas são focadas em capacitações em gestão comunitária e técnicas de manejo
florestal de uso múltiplo: diagnósticos participativos, associativismo e cooperativismo, boas
práticas de manejo/coleta, beneficiamento, comercialização e gestão da produção, certificação
florestal e intercâmbios, apoio na elaboração de Planos de Gestão de comunidades potenciais.

Comunitários recebem capacitações em gestão comunitária e técnicas de manejo florestal Foto:
Arquivo Semapi
Manejo de produtos florestais não madeireiros
Aproximadamente 680 famílias ligadas às organizações sociais em áreas de florestas são
beneficiadas com projetos que visam a promoção de cadeias de valor de produtos florestais não
madeireiros, como o murumuru, buriti, cocão e sementes florestais nativas, em Cruzeiro do Sul,
Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá.
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Acre avança no processo de Concessão Florestal
O Acre possui aproximadamente 240 mil hectares de florestas públicas estaduais prontas para
serem concedidas para o setor privado no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, em
Tarauacá. O projeto para implementação da concessão florestal encontra-se na fase de pré-edital.
O projeto de Lei Estadual de Gestão de Florestas Públicas encontra-se em discussão na
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).
Estradas do Acre: caminhos para o desenvolvimento sustentável
Outro destaque da gestão ambiental do governo, por meio da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e das Políticas Indígenas, é a contratação de serviços especializados para a manutenção
de ramais e construção de bueiros e pontes, visando apoiar a produção florestal e agroflorestal
comunitária. Essa iniciativa pioneira beneficia famílias rurais localizadas em UCs estaduais e
federais, e em projetos de assentamento vinculados aos investimentos do PDSA II/BID.

Objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio e escoamento da
produção agrícola. Foto: Arquivo Secom
Ramais do Acre
O programa é uma iniciativa do governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e
Rodagens (Deracre), em parceria com as prefeituras para o melhoramento e recuperação de
estradas vicinais. O objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio,
escoamento da produção agrícola e garantir o acesso das comunidades aos meios urbanos e
atividades como educação e saúde. O governo do Estado recebeu do governo Federal uma frota
de 90 máquinas pesadas para serem empregadas na execução de obras de infraestrutura urbana e
rural nos municípios acreanos.
Pioneirismo: Acre avança nas estratégias para a regularização ambiental
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O avanço do Acre no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com mais de 55 mil imóveis rurais
cadastrados – 100% do total de áreas estimadas no estado – é um reflexo para a manutenção do
pioneirismo, agora na implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA). Mesmo
em plena pandemia causada pela Covid-19, o governo, por meio da Semapi, iniciou atividades de
prospecção para seleção de áreas que irão beneficiar diretamente os produtores rurais da
agricultura familiar.
Vitrine de sucesso
O processo de regularização ambiental das propriedades e posses rurais no Acre tem sido
considerado como vitrine de sucesso, e vários são os investimentos aportados pelos parceiros.
Uma novidade para 2021 é a adesão ao projeto Floresta+ Amazônia, desenvolvido em parceria
com o Ministério de Meio Ambiente (MMA), do governo federal, no qual o Acre figura como um
dos primeiros estados a avançar nesta agenda e nas discussões para assinatura do Acordo de
Cooperação Técnica (ACT).
Ações levam saúde e dignidade a milhares de famílias nas florestas do Acre
As Ações Humanitárias Itinerantes contam com apoio de mais de dez instituições governamentais
que se uniram para cuidar daqueles que conservam as florestas do Acre. Em 2021, foram ofertados
mais 8 mil atendimentos, entre consultas médicas, atendimentos odontológicos e de enfermagem,
exames laboratoriais, entrega de medicamentos, exames de ultrassonografia, de prevenção a saúde
da mulher e do homem, além de vacinação contra a Covid-19. A ação inclui, ainda, serviços de
cidadania, com a emissão de segunda via de registro civil de nascimento, de óbito e casamento,
palestras de prevenção à violência contra a mulher, cursos de empreendedorismo, educação
ambiental e práticas sustentáveis diversas.
Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas
As ações para prevenção e controle do desmatamento são parte do Plano Estadual de Prevenção
e Controle de Desmatamento e Queimadas (PPCDQ/AC), que reúne diretrizes que norteiam as
estratégias, metas e ações com foco na redução do desmatamento e da degradação e a manutenção
dos serviços ambientais. O PPCDQ integra e moderniza ações de comando e controle, permitindo
que o Estado atue diante de eventos climáticos extremos, como as fortes secas que afetam e
degradam a floresta. O plano também está alinhado à Estratégia Nacional para REDD+.
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Missões integradas de Comando e Controle fiscaliza ilícitos ambientais. Foto: Cleiton
Lopes/Secom
Missões integradas de Comando e Controle para fiscalização de ilícitos ambientais nas
Unidades de Conservação
INVESTIMENTOS
2019 – R$ 23.612,05
2020 – R$ 1.439.179,60
2021 – R$ 1.132.578,97
Cigma: ações integradas de combate ao desmatamento ilegal
Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Centro Integrado de
Geoprocessamento Ambiental (Cigma) oferece informações qualificadas para direcionar as
estratégias de políticas do governo para redução e combate aos incêndios e queimadas ilegais no
Acre. Da Sala de Situação e da Unidade Central de Geoprocessamento do Cigma são gerados
mapas e relatórios detalhados para facilitar a fiscalização e monitoramento das regiões mais
vulneráveis com dados obtidos por imagens de satélite, que auxiliam equipes na tomada de
decisões.
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Vice-Presidente, Hamilton Mourão, conhece atuação do governo acreano no combate ao
desmatamento Foto: Marcos Vicentti/Secom
Centros Integrados de Meio Ambiente: descentralização de serviços da pasta ambiental
O governo do Acre tem adotado várias estratégias para proporcionar ao produtor rural e
comunidades tradicionais, o acesso à informação. Estão em fase de conclusão três Centros
Integrados de Meio Ambiente em Brasileia, Cruzeiro do Sul e Feijó, além de atendimentos
especializados nas Organizações em Centros de Atendimento (OCAs) de Xapuri e Rio Branco. A
iniciativa irá permitir que a população da capital e interior tenha acesso facilitado aos serviços
ambientais. Os centros irão reunir várias instituições do governo, ofertando atendimentos
variados, de forma mais rápida e ampla.

População da capital e interior terá acesso facilitado aos serviços ambientais Foto: Projeto
Gráfico/Ilustração
Carreta Ambiental desburocratiza acesso aos atendimentos para produtores rurais
Para desburocratizar e facilitar o acesso aos serviços ambientais e valorizar o ser humano, o
governo do Acre leva atendimentos aos produtores rurais e comunidades tradicionais do interior
e regiões isoladas com o Projeto Carreta Ambiental. A iniciativa permite que o produtor tenha
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acesso aos serviços essenciais, como o licenciamento ambiental, abertura de processos, vistorias,
emissão de licenças e certidões de outorgas e atendimento voltado à regularização fundiária. São
ofertados ainda cursos e orientações aos gestores e técnicos municipais sobre legislação e
educação ambiental, proporcionando ainda atividades de cultura e lazer à comunidade.

A iniciativa permite que o produtor tenha acesso aos serviços essenciais. Foto: Sérgio
Ronney/Secom
Selo Acre Sustentabilidade e Serviços Ambientais será concedido a projetos de REDD+
Com o objetivo de incentivar projetos públicos e privados de Redução das Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e da bioeconomia, o governo do Acre criou o
Selo Acre Sustentabilidade e Serviços Ambientais, que se constitui em uma plataforma de
reconhecimento de projetos que contribuem para a manutenção e a ampliação da oferta dos
serviços ambientais de forma integrada e sustentável. A insígnia será concedida a projetos que na
sua fase de elaboração e execução estejam em conformidade aos princípios norteadores do Sisa e
das Salvaguardas de REDD+.

Selo será concedido a projetos de REDD+ e da bioeconomia. Foto: Marcos Vicentti/Secom
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Formação intercultural indígena fortalece cultura e conservação ambiental
Ao longo da formação, as populações aprendem de que forma podem trabalhar em suas terras
unindo saberes a temas como a redução das emissões de GEE, do aquecimento global e mudanças
do clima. Para isso, professores e agentes agroflorestais indígenas atuam como protagonistas de
seus próprios projetos educacionais e, após a formação serão multiplicadores do conhecimento
em suas comunidades. As formações beneficiam 827 indígenas, dos quais 630 são docentes e 197
agentes agroflorestais. A iniciativa conta com a parceria de Organizações Não-Governamentais
(ONGs) e o apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II.
Produtores de borracha e murmuru recebem pagamento por serviços ambientais
O Governo do Estado do Acre investe em políticas públicas que unem a conservação ambiental e
o cuidado com pequenos produtores, extrativistas e indígenas. Prova disso é o pagamento de
subsídios pela produção de borracha e murmuru. O subsídio é uma experiência exitosa de
pagamento por serviços ambientais, que estimula a continuidade das cadeias produtivas
sustentáveis. Os pagamentos somam o montante de R$ 3,1 milhões e já contemplou 965
extrativistas. A meta é alcançar 1.300 famílias até o final de 2021. A iniciativa é coordenada pela
Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e o apoio financeiro do Programa REM
Acre Fase II.

Subsídio é uma experiência exitosa de pagamento por serviços ambientais Foto: Cleiton
Lopes/Secom
Plataforma Feira Sisa+ incentiva produtoras a expandir venda de produtos da
sociobiodiversidade na internet
Para fortalecer a comercialização de produtos de baixas emissões e a valoração dos ativos
ambientais associada ao Sisa, o governo do Acre, por meio da CDSA, criou ferramentas digitais
para inclusão de novos produtos no portfólio de negócios sustentáveis com foco no agronegócio
de baixas emissões. Dessa inciativa nasceu a Marktplace Feira Sisa+ criada para apoiar a

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
comercialização de produtos por mulheres indígenas e produtoras rurais na internet. A iniciativa
proporciona a melhoria de renda, integrando o setor produtivo, populações tradicionais, povos
indígenas e a comunidade e ainda contribui para redução da desigualdade de gênero ao passo que
estimula mulheres a empreender em suas comunidades.

Primeira-dama incentiva mulheres empreendedoras a novas oportunidades de mercado Foto:
Pedro Devani/Secom
Pandemia
O agravamento da pandemia em todo o mundo gerou impactos significativos em diversos setores
da economia, inclusive, na agricultura familiar, prejudicando diretamente milhares de produtores
rurais, e foi em meio a esse cenário que o Feira Sisa+ possibilitou levar a tradicional venda
presencial para a internet, por meio da plataforma digital. A ferramenta garantiu a continuidade
da produção e elevou as vendas de um grupo de mulheres produtoras que vendiam seus
hortifrutigranjeiros nas feiras semanais na capital do Acre, Rio Branco.
Capacitação
As produtoras contempladas com o Feira Sisa+ receberam capacitações e cursos e participaram
de intercâmbios com objetivo de ampliar a visão para um mercado mais expansivo e, consequente,
melhoria de renda familiar. O projeto piloto contou com a assessoria do Earth Institute Innovation
(EII) e execução com a Diretoria de Mulheres da Secretaria de Assistência Social Direitos
Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) com apoio do Gabinete da Primeira-Dama do
Acre, Ana Paula Cameli, e do Comitê Regional e Global para povos tradicionais (GCF).
Fruticultura contribui para recuperação de áreas degradada
O Estado do Acre já investiu R$ 73 milhões na promoção de cadeias de valor florestais e
agroflorestais competitivas e sustentáveis. De 2014 a 2021, esse programa já beneficiou 3.117
produtores com a entrega de mudas de frutíferas (açaí solteiro, açaí de touceira, acerola, graviola
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e maracujá), castanha e seringueira. Os investimentos também contemplam projetos para
recuperação de áreas degradadas.

Mais de 3 mil produtores receberam mudas de frutíferas para recuperação de áreas degradada
Foto: Cedida
Impactos da pandemia
Durante a pandemia de Covid-19, o governo investiu no fortalecimento do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) como alternativa à minimização dos impactos para os pequenos produtores
do estado, comprando a produção de 524 produtores rurais, que já supera R$ 1,5 milhão.
Turismo sustentável gera renda e melhoria de vida nas comunidades
A Comunidade do Rio Croa é uma das beneficiadas com o projeto Turismo de Base Comunitária.
Ao longo do Rio Croa residem 76 famílias ribeirinhas, que são beneficiadas com capacitações
sobre governança comunitária, gestão, empreendedorismo, educação ambiental e resíduos sólidos
e técnicas voltadas para o fortalecimento do turismo sustentável. O objetivo é capacitar a
comunidade para receber turistas de todo mundo, gerando emprego e renda ao passo que reforçam
a importância da conservação da floresta e de suas riquezas. O projeto também está em fase de
implementação nas Reservas Extrativistas Chico Mendes e Cazumbá–Iracema e no Parque
Nacional da Serra do Divisor. O projeto executado pela Secretaria Estadual de Empreendedorismo
e Turismo (SEET) conta com apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II.
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Comunidade do Croa recebe capacitação para fortalecimento do turismo ecológico Foto: Neto
Lucena/Secom
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Governador Gladson Cameli confirma participação na Conferência sobre Mudanças
Climáticas no Reino Unido
Ângela Rodrigues 25/10/2021 - 09h04min
O governador Gladson Cameli confirmou a participação na 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será sediada em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de
outubro a 12 de novembro. O chefe do executivo acreano se unirá a lideranças mundiais para
discutir estratégias de redução dos impactos ambientais.
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O governador Gladson Cameli confirmou a participação na 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será sediada em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de
outubro a 12 de novembro Foto: Thalles André/Detran
A participação do Brasil nas discussões é essencial considerando a dimensão da Amazônia no
contexto da economia verde e nas políticas de sustentabilidade. Dentro desse contexto global, o
Governo do Estado do Acre ocupa lugar de destaque por ter implementado uma das políticas
ambientais pioneiras para o mundo por meio do Sistema de Incentivos aos Serviços Ambientais
(Sisa), que prevê iniciativas em consonância com a política nacional brasileira e a United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), voltadas Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+).
Gladson Cameli explica que a participação do Estado do Acre na COP 26 é uma oportunidade
para apresentação de resultados e esforços pela implementação de políticas socioeconômicas e
ambientais pautadas no agronegócio de baixas emissões, que tem gerado oportunidades para
milhares de pequenos produtores, extrativistas, ribeirinhos e indígenas e ainda de atrair
investidores e novas perspectivas de negócios para o mercado de crédito de carbono.
“O Acre chegará em Glasgow mais conscientes de que cuidando da natureza estamos também
preservando a vida, especialmente nesse processo pós-pandemia. Nosso desafio é seguir
promovendo esses avanços com foco na implementação de políticas socioeconômicas e
ambientais de baixas emissões de carbono. A participação do Acre na COP 26 será uma
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oportunidade gigantesca para atrair negócios que beneficiam nosso povo”, destaca Gladson
Cameli.
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Programa Cidadania Itinerante é um dos destaques da Carreta Ambiental
André Araújo 25/10/2021
Uma das maneiras mais eficientes de assegurar a cidadania é por meio da comunicação. Tal
procedimento, fortalece os indivíduos de determinada comunidade a partir da difusão de
conhecimentos sobre os seus direitos e deveres.
Com base nesse e entre outros conceitos, que a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom)
em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e Políticas
Indígenas (Semapi) promove a transmissão do programa Cidadania Itinerante, feita pela Rádio
Aldeia FM, diretamente das ações desenvolvidas pela Carreta Ambiental.

O jornalista Jairo Carioca comanda o Cidadania Itinerante entrevistando o titular da Semapi, Israel
Milani, e a prefeita de Brasileia, Fernanda Assem. Foto: Cedida
Nos dias 21 e 22 de outubro, a terceira edição do informativo matinal, apresentado pelo jornalista
Jairo Carioca, foi transmitido ao vivo de um estúdio de gravação que fica na estrutura interna da
carreta, que estava na cidade de Brasileia, ao lado da praça Hugo Poli. A difusão foi feita para
toda a rede estadual de rádio, do Sistema Público de Comunicação, além da reprodução pela
página da Aldeia FM no Facebook.
“Como há um termo de cooperação técnica entre a Secom e a Semapi, apresentamos o projeto de
realizar o programa Cidadania Itinerante, de dentro da Carreta Ambiental, para o secretário de
Comunicação, Rutemberg Crispim, que apoiou de modo imediato e deu as condições necessárias

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
para executarmos as transmissões. Assim, concretizar mais uma forma de aproximar a
comunicação pública da população”, destaca Jairo Carioca.

Além do informativo matinal, a rede pública de rádio transmitiu o ato solene de início das
atividades da Carreta Ambiental em Brasileia. Foto: Sérgio Ronney/Secom

O jornalista comenta que esse diálogo direto com comunidade, além do compartilhamento de
informações das áreas ambientais desenvolvidas pela carreta, revela aos ouvintes especificidades
de cada região como, por exemplo, os fatos históricos e diversos aspectos culturais.
“No meio das conversas com moradores das cidades, conhecemos histórias de pessoas que
contribuíram com o nosso estado, como a do padre Paulino Baldassari, que iniciou os seus
trabalhos eclesiásticos nos municípios de Assis Brasil e Brasileia, antes de se fixar em Sena
Madureira. Também ficamos sabendo como pontos turísticos e ruas são chamadas popularmente,
entre outros detalhes que só podem ser coletados, se estivermos presencialmente”, relata Carioca.

O programa Cidadania Itinerante é transmitido pela rádio Aldeia FM diretamente de um estúdio
de gravação que fica na parte interna da Carreta Ambiental. Foto: Sérgio Ronney/Secom
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Antes de Brasileia, o programa Cidadania Itinerante esteve in loco com a Carreta Ambiental nas
cidades de Plácido de Castro e Assis Brasil. Para realizar a transmissão direto dessas localidades,
o informativo recebe a produção da jornalista Fabiana Matos, a transmissão e o áudio ficam ao
cargo dos técnicos João Pedro Souza e Francinildo Pereira. O técnico Jean Ney Sadim atua na
edição e o jornalista Jonathan Costa segue no apoio da difusão, no estúdio da Aldeia FM em Rio
Branco.
Fala, Povo!
O produtor rural, Valderir Martins, morador da Reserva Chico Mendes, foi até a praça Hugo Poli
retirar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do seu imóvel. Segundo ele, sua ida foi motivada pela
informação divulgada pela Aldeia FM.
“Fiquei sabendo desse serviço da Carreta Ambiental, ouvindo a Rádio Aldeia FM 90.3, Daí, vim
pra cá e graças a Deus que o meu certificado do CAR estava pronto e não precisei de ir até a
capital, para recebê-lo”, falou o agricultor.

Valderir Martins retirou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), do seu imóvel, após a informação
divulgada pela Aldeia FM. Foto: Sérgio Ronney/Secom
A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, acompanhou ativamente as ações da Carreta Ambiental
e participou do programa Cidadania. “Parabenizo a participação do Sistema Público de
Comunicação aqui, pois a comunicação é um serviço fundamental para que as políticas públicas
possam chegar até às pessoas”, disse.
Carreta Ambiental
A Carreta Ambiental é um projeto do governo do Acre que reúne todas as instituições do Sistema
Estadual de Meio Ambiente. Trata-se de uma unidade móvel com estrutura completa para
atendimentos a homens e mulheres do campo, além de possuir um espaço para capacitações de
técnicos e gestores municipais sobre políticas ambientais.
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“Estamos atendendo ao pedido do governador Gladson Cameli, para estarmos estamos cada vez
mais próximos do produtor rural, das comunidades tradicionais, desburocratizando a pasta
ambiental, prestando informações de fácil compreensão e orientando o produtor rural da melhor
forma possível, com toda atenção devida”, informa o titular da Semapi, Israel Milani.
Veículo
Agência de
Notícias do
Governo do
Acre

Data
28.10.2021

Link
https://agencia.ac.gov.br/em-rio-branco-governador-recebe-carreta-ambiental-entregaveiculos-e-licencas-ambientais/

Em Rio Branco, governador recebe Carreta Ambiental, entrega veículos e licenças
ambientais
Lilia Camargo 28/10/2021
Depois de passar pelos municípios de Plácido de Castro, Assis Brasil e Brasileia, chegou a vez de
Rio Branco receber a unidade móvel contratada pelo governo, com o fim de disponibilizar
atendimentos e serviços ligados a órgãos ambientais. A contratação se deu por iniciativa da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e de Políticas Indígenas
(Semapi), e é fruto de uma emenda parlamentar gerada pela deputada federal Vanda Milani, no
valor de R$ 1,5 milhão.

A carreta permanecerá em Rio Branco por três dias e seguirá para demais municípios. Foto:
Marcos Vicentti/Secom
O projeto faz parte do plano de governo criado para implementar ações itinerantes que facilitem
o acesso do homem do campo aos serviços públicos oferecidos pelo Estado. Entre os principais
atendimentos na unidade, estão a capacitação de técnicos de prefeituras, dispensa de outorga,
cadastro ambiental, programas de regularização e despacho de licença ambiental. A carreta
permanece três dias em cada município e já atendeu mais de 300 pessoas, levando cidadania.
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“Fiz questão de colocar a carreata em frente ao Palácio para comemorarmos sua chegada.
Queremos facilitar a vida do produtor rural, estar mais perto, mais presente, dando a eles
condições de atendimento que eles não têm por perto, desburocratizando o sistema e levando
cidadania”, disse o governador Gladson Cameli, em um evento de comemoração da chegada da
carreta ambiental, em frente ao Palácio de Rio Branco, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 27.

O evento ocorreu em frente ao Palácio de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, 27. Foto:
Marcos Vicentti/Secom
Além do governador, participaram da comemoração a Procuradora-geral do Ministério Público,
Katia Rejane, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, os deputados estaduais,
Nicolau Junior e Luiz Gonzaga, o superintendente do Banco da Amazônia, José Luiz Cordeiro,
além de secretários de Estado e outras autoridades.
Além da Semapi, órgão que coordena o projeto, vários parceiros atuam dentro da carreta
ambiental, entre eles o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Instituto de Terras do Acre
(Iteracre), Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra). Como a estrutura também apresenta um viés cultural, a Fundação Elias
Mansour (FEM), também está presente na programação.
“Estamos vivenciando um momento ímpar. Planejamos essa carreta há três anos e hoje estamos
concretizando essa realização. Estamos levando resolutividade aos nossos produtores rurais,
andando de mãos dadas com outras instituições. Essa carreta será um modelo que vamos levar
para a conferência mundial e apresentar a outros países como deu certo em nosso estado”,
destacou Israel Milani.
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Israel Milani é secretário de Estado de Meio Ambiente. Foto: Marcos Vicentti/Secom
Entrega de equipamentos e veículos
No mesmo evento, o governador Gladson Cameli entregou à Semapi sete caminhonetes modelo
L200, adquiridas por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA
II/BID). A aquisição tem por objetivo otimizar a capacitação operacional para manejo, boas
práticas, certificação, assessoria das ações de fortalecimento em torno da produção florestal
sustentável, entre outros assuntos de relevância para o órgão. O valor do investimento foi de R$
1,6 milhões.

Veículo será utilizado em ações de combate e fiscalização de queimadas e desmatamento. Foto:
Marcos Vicentti/Secom
Demonstrando também apoio às ações de fiscalização do Ministério Público do Acre, a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), entregou à instituição uma caminhonete no valor
de R$ 191 mil, além de um drone de aproximadamente 17 mil reais. Ambos servirão para
monitoramento e fiscalização de queimadas e desmatamentos em áreas ambientais.
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Por fim, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o governo do Estado realizou
a entrega de licenças e de certidões de dispensa.
O que disseram:
“Eu só tenho a agradecer ao governo do Estado pela doação dos equipamentos que vão nos
auxiliar no nosso Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público. Núcleo este que já vem
colaborando com as fiscalizações e monitoramento de queimadas no Acre, nos permitindo
caminhar juntos na defesa do nosso meio ambiente. Muito obrigada”.
Katia Rejane Rodrigues – Procuradora-Geral do Ministério Público do Acre
“Parabenizo a Secretaria de Meio Ambiente e a deputada Vanda Mileni pelo investimento que
com certeza fará diferença na vida do homem do campo. Sabemos que já não é fácil, e levar os
atendimentos para mais perto deles, demonstra respeito e preocupação da atual gestão com a
população rural”.
Nicolau Cândido Junior – deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre
“Sem dúvida é um projeto inovador que chega para facilitar a vida dos nossos agricultores e
produtores rurais. É só do que eles precisam, incentivo. Portanto parabéns ao governo do Estado
e a todos os envolvidos”.
Luiz Gonzaga – deputado estadual
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Veículo será utilizado em ações de combate Foto: Marcos Vicentti/Secom
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Governador Gladson Cameli apresenta em Londres potencial turístico e de agronegócio
sustentável do Acre
Nayara Lessa 02/11/2021
A Amazônia é conhecida como um dos possuidores das maiores belezas naturais do mundo. O
Acre sobretudo faz parte com sua rica diversidade natural. E com o objetivo de apresentar as
belezas naturais da região, o governador Gladson Cameli se reuniu nesta terça-feira, 2, em
Londres, com o co-proprietário e diretor da Agência de Turismo Cazenove, Christopher WilmotSitwell, para fortalecer as ações já desenvolvidas no trade turístico e do agronegócio sustentável
do Acre.
Cameli apresentou ao empresário os principais atrativos turístico do Acre, como o turismo de base
comunitária, o turismo religioso, o etno-turismo, além das experiências de agricultura familiar.
“Nós que moramos no Acre temos uma riqueza cultural e precisamos apresentar para quem nos
visita a vivência desses modos de vida dos povos das florestas, da nossa rica região amazônica. E
nosso objetivo por meio dessa agenda é proporcionar e apresentar essas valiosas experiências.
Que é o peixe assado, o banho em nossos rios, a nossa farinha, galinha caipira. Precisamos mostrar
isso para o mundo como uma oportunidade de negócio e melhoria de vida do nosso povo”,
pontuou.
O governador foi recebido ainda nesta terça-feira, 2, pelo embaixador do Brasil em Londres,
Marco Farani e pelo embaixador do Brasil junto ao Reino Unido, Fred Arruda. Cameli presenteou
o embaixador Arruda com um produto feito em marchetaria, que é a arte do encaixe de madeiras
em móveis, pisos, tetos.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
O governador foi recebido ainda nesta terça-feira, 2, pelo Embaixador do Brasil junto ao Reino
Unido, Fred Arruda Fotos: Cedidas
Cameli enfatizou que fomentar o turismo de experiência no Acre é determinante para o
fortalecimento da atividade. “Precisamos oferecer essa oportunidade para outros países, aliando
as nossas tradições com a história, cultura e a nossa rica gastronomia. Por isso, estamos aqui para
promover e divulgar a nossa região”.
O embaixador salientou que a Embaixada do Brasil em Londres está à disposição do governo do
Acre, a fim de favorecer o desenvolvimento em relações bilaterais entre os países, sobretudo na
região Amazônia/Acre.
Gladson Cameli cumpre agenda no Reino Unido até o dia 9 de novembro, onde participará da 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será sediada em
Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro. O chefe do executivo acreano se
unirá a lideranças mundiais para discutir estratégias de redução dos impactos ambientais.
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Na COP26, Acre participa de evento com líderes da agenda climática global do LEAF
Ângela Rodrigues 05/11/2021
O governo do Estado do Acre foi convidado a participar do evento de recepção dedicado aos
líderes do clima, na cidade de Glasgow, na Escócia, como parte da programação da 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP26, nesta quinta-feira, 4, no
Glasgow City Chamber.
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Equipe do governo participou do evento de recepção dedicado aos líderes do clima, na cidade de
Glasgow, no Reino Unido Foto: Cedida.
Os membros da diretoria da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA),
Leonardo Carvalho e Rosangela Benjamim, e o diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Territorial do IPAM, Eugênio Pantoja, participaram do evento representando o governo por ter
liderado as tratativas para adesão aos investimentos da Coalizão Deduzindo Emissões pela
Aceleração do Financiamento Florestal (LEAF), que representa um dos maiores esforços públicoprivados para proteção das florestas tropicais.
O objetivo do LEAF é gerar benefícios a bilhões de pessoas que vivem na floresta com iniciativas
que promovam o desenvolvimento sustentável nas comunidades. Na oportunidade, o diretor do
executivo do Emergent, Eron Bloomgarden, anunciou a arrecadação de 1 bilhão de dólares em
financiamento para a proteção de florestas tropicais. O evento contou com a participação de
representantes de alto nível de países florestais, empresas globais e sociedade civil.

Evento contou com a participação de representantes de alto nível de países florestais, empresas
globais e sociedade civil. Foto: Cedida.
“O Acre tem avançado no desenvolvimento de políticas públicas ambientais e na produção de
baixas emissões gerando trabalho e renda para milhares de produtores rurais, ribeirinhos e
indígenas. Precisamos ampliar o desenvolvimento da bioeconomia. Nosso Estado possui todos os
requisitos para acessar recursos da Coalisão LEAF. A vinda desses investimentos irá permitir a
ampliação de projetos voltados para redução do desmatamento e proteção de nossas florestas”,
ressalta o governador do Acre, Gladson Cameli.
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O presidente da CDSA, José Luiz Gondim dos Santos, ressalta que a governança estruturada, a
partir do Comitê Climático composta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas
Indigenas e das Políticas Indígenas (Semapi), Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos
Serviços Ambientais (IMC) e a CDSA, tem oportunizado ao governo do Acre o acesso à
incentivos internacionais destinados ao cumprimento da meta de redução de emissões de gases de
efeito estufa e a diminuição da temperatura do planeta.

Membros da diretoria da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA),
Leonardo Carvalho e Rosangela Benjamim, e o diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Territorial do IPAM, Eugênio Pantoja participaram do evento representando o governo Foto:
Cedida.
“Estamos colhendo os resultados positivos com a qualificação do Estado do Acre, atendendo os
critérios do LEAF, a fim de avançarmos para uma cooperação rumo ao desenvolvimento de
políticas públicas de conservação ambiental e redução do desmatamento. Temos liderado esse
processo de qualificação com apoio do Earth Innovation Institute (EII) e Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM), coordenado pelo Emergent, instituição que coordena a
iniciativa”.
Saiba mais
A Coalizão Reduzindo Emissões pela Aceleração do Financiamento Florestal (LEAF) foi lançada
na Cúpula do Clima de Líderes em abril com a participação dos governos da Noruega, Reino
Unido, Estados Unidos e um grupo de empresas líderes que agora incluem Amazon, Airbnb,
Bayer, BCG, Delta Air Lines, E.ON, GSK, McKinsey, Nestlé, PwC, Salesforce e Unilever.
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Acre apresenta ações de combate a ilícitos ambientais na COP26
Da Redação 05/11/2021
Por Katiuscia Miranda e Nayara Lessa
O governador Gladson Cameli cumpriu uma série de compromissos nesta sexta-feira, 5, em
Glasgow, na Escócia, onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP26).

Gladson Cameli cumpriu uma série de compromissos nesta sexta-feira, 5, em Glasgow, na
Escócia, onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(COP26) Foto: Marcos Vicentti/Secom
O governo do Estado tem como compromisso promover a gestão e difusão das Unidades de
Conservação estaduais. O objetivo é potencializar os esforços de redução de desmatamento e
melhorar a qualidade de vida das populações tradicionais.
“Temos atuado planejando e desenvolvendo ações. A principal ferramenta de gestão é o
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) que está na fase III. Com esses instrumentos nós temos
condições de continuar desenvolvendo nosso estado economicamente sem derrubar nenhuma
árvore”, explica o governador.
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Cameli participa ainda dos eventos da Amazônia Real, evento promovido pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA) Foto: Marcos Vicentti/Secom
Gladson Cameli participa ainda dos eventos da Amazônia Real, evento promovido pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com a Força Tarefa dos Governadores para o
Clima e Florestas (GCF) com apresentação das iniciativas dos Estados da Amazônia Brasileira.
“Temos desenvolvido muitas ações positivas e impactantes no Acre. Estamos negociando com os
países mais recursos para a preservação da nossa região amazônica”, enfatizou o chefe do
executivo acreano.
Ações de combate a ilícitos ambientais
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, apresentou as
ações de combate a ilícitos ambientais, adotadas no Acre.

Secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, apresentou as
ações de combate a ilícitos ambientais, adotadas no Acre.Foto: Marcos Vicentti/Secom
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O trabalho integrado nas ações de Comando e Controle foi destaque no painel apresentado pelo
secretário durante o quinto dia da Amazônia Real na COP26.
“A integração de informações e também de forças institucionais são fundamentais, não somente
no âmbito dos estados, mas da Amazônia Legal. Passamos por problemas parecidos e por isso um
trabalho conjunto pode ser mais eficaz para combater os ilícitos”, disse Israel.

Trabalho integrado nas ações de Comando e Controle foi destaque no painel apresentado pelo
secretário durante o quinto dia da Amazônia Real na COP26. Foto: Marcos Vicentti/Secom
O painel que o Acre participou foi moderado pela secretária do Meio Ambiente do Mato Grosso,
Mauren Lazaretti e contou ainda com as experiências dos estados do Amazonas e Maranhão.
Entre as ações destacadas pelo Acre estão o ZEE fase III, que traz informações cruciais para o
desenvolvimento sustentável do Acre, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de
Regularização Ambiental (PRA).
O resultado das missões integradas de Meio Ambiente, com planejamento coordenado pelo
Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) também foram
apresentadas.
“A gestão do governador Gladson Cameli tem trabalhado intensivamente para conter os ilícitos
ambientais. Em 2019, por exemplo, foram investidos R$ 23 mil, em 2020 foram R$ 1,4 milhão e
até setembro deste ano já investimos mais de R$ 1,1 milhão”.
Israel Milani também falou sobre a criação dos Centros Integrados de Meio Ambiente, para
descentralizar os serviços oferecidos pela gestão ambiental e sobre o projeto da Carreta
Ambiental, que está em fase de execução em 11 municípios acreanos, levando capacitação e
difusão de informações ambientais.
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Em debate do Ministério do Meio Ambiente, Acre ganha destaque por avanços em políticas
de redução do desmatamento
Ângela Rodrigues 06/11/2021
O Acre ganhou destaque durante o debate sobre os avanços das políticas em Redução do
Desmatamento e Degradação Florestal REDD+ no Brasil, direto do estande do Ministério do
Meio Ambiente (MMA), na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas –
COP, na tarde desta sexta-feira, 5, na Escócia. O bate-papo foi transmitido ao vivo pelo canal do
MMA no Youtube. (https://youtu.be/_txof64g6u0)
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Acre ganhou destaque durante o debate sobre os avanços das políticas em Redução do
Desmatamento e Degradação Florestal REDD+ no Brasil, direto do estande do Ministério do
Meio Ambiente Foto: Cedida.
Devido ao pioneirismo do governo do Estado do Acre pela implementação do Sistema de
Incentivos aos Serviços Ambientais (Sisa) que possibilitou as primeiras inciativas em REDD+ do
país, a chefe do Departamento do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços
Ambientais (IMC), Francisca Arara, falou da construção de todo arcabouço jurídico com respeito
às salvaguardas ambientais, que hoje serve de modelo para outros estados brasileiros aderirem a
incentivos financeiros para pagamento por resultados em REDD.
Francisca Arara, que também representa o Comitê Global e Regional para Parcerias com Povos
Indígenas e Outras Populações Tradicionais do GCF no Brasil, ressaltou a contribuição do Acre
durante o Grupo Técnico de Trabalho (GTT) de Salvaguardas do MMA, na retomada do diálogo
para definição dos indicadores e princípios de salvaguardas. Para saber mais, acesse aqui.

Francisca Arara falou da construção de todo arcabouço jurídico com respeito às salvaguardas
ambientais Foto: Marcos Vicentti/Secom
“Hoje temos dialogado de igual para igual. Não é mais com arco, nem flecha, mas com dialogo
que lutamos para conquistar melhoria de vida de nosso povo. O Acre tem muito a contribuir para
o restante do país com nossas experiências, casos de sucesso e também ajudar a destravar o
sistema para que os benefícios cheguem para quem cuida da floresta respeitando as salvaguardas
socioambientais”.
Participaram do debate, a moderadora e analista ambiental do Departamento de Conservação
Florestal e Serviços Ambientais (SAS/MMA), Julie Messias, a diretora de instrumentos de gestão
de Tocantins, Marli Teresinha dos Santos e o secretário executivo da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente de Mato Grosso, Alex Marega.
Engajamento da mulher indígena na política
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Na sequência, Francisca Arara, foi convidada a falar sobre o protagonismo das mulheres indígenas
em espaços políticos. Ela contou um pouco de sua trajetória até alcançar notoriedade em espaços
de representatividade a nível estadual, nacional e internacional.

Francisca Arara com a a moderadora e analista ambiental do Departamento de Conservação
Florestal e Serviços Ambientais (SAS/MMA), Julie Messias Foto: Cedida.
“Me sinto privilegiada de estar hoje à frente de um cargo público na gestão do governador Gladson
Cameli, no qual posso contribuir para o diálogo. Queremos levar melhoria de vida aos nossos
parentes que permanecem cuidando da floresta e a política é uma ferramenta necessária e
essencial. A mulher desempenha um papel importante nesses espaços políticos levando o olhar
humano as causas sociais e ambientais com cuidado não somente aos indígenas, mas toda a
população”.
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Jovens representam o Acre na COP26 com a rede de engajamento Foco no Clima
Katiúscia Miranda 06/11/2021
Duas jovens estudantes, Queren Luna e Eriya Luiza, estão representando o Acre na 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. Elas fazem parte da rede
de engajamento Foco no Clima e lançaram hoje, durante o painel apresentado no evento
Amazônia Real no Espaço Brasil do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o perfil do instagram
@foconoclima, para ampliar o alcance das discussões nas redes sociais.
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O governador Gladson Cameli e a comitiva do Acre prestigiaram a participação das jovens na
COP26. “É a nossa juventude tendo representatividade internacional, tendo direito a fala.
Parabenizo o MMA por abrir o espaço para as jovens acreanas falarem sobre o envolvimento da
juventude na pauta das mudanças climáticas e sobre a importância da Amazônia nesse contexto”,
destacou.
“No geral as pessoas têm dificuldade em entender os processos que levam às mudanças climáticas,
a maioria se baseia em pseudociências que não se aplicam à realidade. Por isso é importante a
gente não somente entender, mas principalmente compartilhar com o essa geração temas
relevantes para mitigar e se adaptar aos impactos no clima”, disse Queren Luna, 22, estudante do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Acre e técnica da Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental do Acre (Cigma/AC).

As jovens estudantes, Queren Luna e Eriya Luiza, que estão representando o Acre na COP26 ao
lado do governador Gladson Cameli Foto: Marcos Vicentti/Secom
“A juventude indígena já faz parte dessa geração que protege a Amazônia. Precisamos ter voz
ativa para garantir essa riqueza de biodiversidade para as próximas gerações”, comentou Eriya
Luiza que é artesã indígena, filha de lideranças acreanas de dois importantes povos indígenas:
Yawanawa e Ashaninka.
Eriya também toca violão e canta. Ela encerrou o painel apresentando um canto do Povo
Yawanawa que emocionou o público presente. O painel pode ser assistido por meio do Youtube
do MMA: https://www.youtube.com/user/mmeioambiente.
O secretário do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre, Israel Milani, lembrou que a
jovem estudante Queren Luna começou como estagiária na Assessoria de Comunicação e Difusão
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). “Hoje ela integra
a equipe do Cigma, uma referência na Amazônia Legal em monitoramento de dados
climatológicos. Eriya e Queren foram destaque aqui no Espaço Brazil na COP26”.
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Foco no Clima
Antes de virem para a COP26, Eriya e Queren fizeram parte da primeira edição da Missão de
Jovens para a Formação e Engajamento de Rede, em parceria com o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD). Estudantes dos estados do Acre, Rondônia e São Paulo fizeram
uma imersão de uma semana em Brasília para conhecer as políticas implementadas pelo MMA e
os programas executados pela pasta. Além delas duas, participaram a extrativista e estudante de
biologia, Francilene Costa e a jovem do ensino médio Myrelle Marchl.

Eriya e Queren fizeram parte da primeira edição da Missão de Jovens para a Formação e
Engajamento de Rede, em parceria com o PNUD Foto: Marcos Vicentti/Secom
A participação das jovens na COP26 contou com apoio da Conservação Internacional (CI) por
meio do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Psam), uma iniciativa financiada pelo GEF
(Global Environment Facility) e é parte do Amazon Sustainable Landscapes (ASL).
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Foto: Daniela Luquini
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Acre apresenta case de sucesso voltado para comercialização de produtoras de baixas
emissões na COP26
Ângela Rodrigues 06/11/2021
Empoderamento feminino, política, causas ambientais e cases de sucesso foram temas do painel
de debates transmitido ao vivo pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), neste sábado, 6, na
26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia).
Com a moderação da jornalista e Diretora de Ecossistemas do MMA, Julie Messias e Silva, o
Acre foi representado pela diretora técnica da Companhia de Desenvolvimento e Serviços
Ambientais (CDSA), Rosangela Benjamim. Também participou do debate, a gerente de projetos
da The Nature Conservancy (TNC), Karen Oliveira, falando sobre os desafios da mulher no
mercado de trabalho e o engajamento na agenda de sustentabilidade e mudanças climáticas.

Empoderamento feminino, política, causas ambientais e cases de sucesso foram temas do painel
de debates transmitido ao vivo pelo Ministério do Meio Ambiente Foto: Marcos Vicentti/Secom
Ao falar sobre a inserção da mulher nas causas ambientais, Rosangela Benjamim, destacou o case
de sucesso da plataforma Feira SISA+ criada como ferramenta para ampliar, a comercialização
de produtos de baixas emissões voltada para inclusão de produtoras rurais e indígenas.
“O Governo do Estado do Acre com apoio de parceiros criou ferramentas digitais para apoiar a
comercialização da produção feita por mulheres indígenas e produtoras rurais. Inicialmente, nosso
objetivo era engajar essas mulheres para novo mercado da internet. Quando menos esperávamos,
veio a pandemia e o que era um projeto piloto acabou virando um case de sucesso, pois enquanto,
milhares de famílias perdiam sua produção devido as restrições impostas pela pandemia do Covid19, as mulheres beneficiadas com o Feira Sisa+ quadruplicaram suas vendas sem sair de casa, em
meio a uma das maiores crises econômicas e sanitárias da atualidade”, conta.
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Rosangela Benjamim falando sobre a iniciativa do Marktplace FeiraSisa+ Foto: Marcos
Vicentti/Secom
Rosangela Benjamim relembrou que dessa iniciativa nasceu a Marketplace FeiraSisa+ criada para
ampliar o portfólio de negócios sustentáveis com foco no agronegócio de baixas emissões. A
iniciativa tem como objetivo proporcionar a melhoria da qualidade de vida através da geração de
renda integrando o setor produtivo e contribuindo para redução da desigualdade de gênero e renda
entre homens e mulheres, ao passo que a iniciativa estimula mulheres a assumir seu protagonismo
e empreender em suas comunidades.
Ela destacou ainda o importante apoio da primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli,
em parceria do Earth Institute Innovation (EII), do Comitê Regional e Global para Povos
Tradicionais do GCF.
“Estamos aqui na COP26 também com objetivo de atrair investimentos para expandirmos o
alcance da marketplace Feira Sisa+. Precisamos também capacitar essas mulheres em formação
de negócios, assessoria em prospecção de mercados verdes e negociações. Queremos levar a
Marketplace FeiraSisa+ a outras 13 associações com estimativa de beneficiar diretamente 1.300
extrativistas e indígenas na comercialização de produtos da sociobiodiversidade oriundos de
cadeias produtivas, em unidades de conservação”, ressaltou Rosangela Benjamin.
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Regularização Ambiental é tema de painel no evento Amazônia Real na COP26
Katiúscia Miranda 06/11/2021
A implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Acre foi apresentada como
case de sucesso no evento Amazônia Real na COP26, na tarde desta sexta-feira, 5, em Glasgow.
O governador Gladson Cameli prestigiou o painel junto com a comitiva do Acre.
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“O Acre tem buscando o caminho do equilíbrio entre a preservação ambiental e o
desenvolvimento econômico. É assim que vamos chegar à sustentabilidade”, disse o governador.

Governador Gladson Cameli na COP26 Foto: Marcos Vicentti/Secom
Promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Força Tarefa dos Governadores
para o Clima e Florestas (GCF Task Force), o evento Amazônia Real reuniu técnicos, secretários
e governadores da Amazônia Legal brasileira no Espaço Brazil na COP26.
O secretário Israel Milani, apresentou as iniciativas do governo acreano e destacou o apoio ao
produtor rural como um grande diferencial. “O avanço do Acre no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), com mais de 55 mil imóveis rurais cadastrados – 100% do total de áreas estimadas no
estado – é um reflexo para a manutenção do pioneirismo, agora na implementação do PRA”.

O secretário Israel Milani, apresentou as iniciativas do governo acreano Foto: Israel Milani/Secom
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Mesmo em plena pandemia causada pela Covid-19, o governo do Estado por meio da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), iniciou 2021 com atividades de
prospecção para seleção de áreas que serão contempladas, dentro das ações de fomento do
programa, que irão beneficiar diretamente os produtores rurais da agricultura familiar.
O recorte adotado pelo secretário Israel no painel foi o apoio do projeto Paisagens Sustentáveis
da Amazônia (Psam), uma iniciativa financiada pelo GEF (Global Environment Facility) e é parte
do Amazon Sustainable Landscapes (ASL), um programa regional voltado especificamente para
a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru.

“Temos muito a avançar com o PRA e contamos com o apoio dos parceiros para dar continuidade
ao trabalho pioneiro do Acre”, destacou Israel Milani Foto: Marcos Vicentti/Secom
O Banco Mundial é a agência implementadora do programa, que tem como diretriz principal a
visão integrada do bioma, de modo a promover a conectividade entre os três países.
“Temos muito a avançar com o PRA e contamos com o apoio dos parceiros para dar continuidade
ao trabalho pioneiro do Acre, o de estimular a recuperação das áreas degradadas e ainda com fins
lucrativos”, destacou Israel.
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Foto: Marcos Vicentti/Secom
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Acre assina novo memorando de entendimento com o Climate Group, em Glasgow
Katiúscia Miranda 07/11/2021
Em evento paralelo à COP 26, o Estado do Acre assinou um novo Memorando de Entendimento
(MoU) com o Climate Group, uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em
2003, com escritórios em Londres, Nova York e Nova Delhi.

Acre assinou um novo Memorando de Entendimento (MoU) com o Climate Group Foto:
Katiuscia Miranda.
O Acre foi o primeiro estado da Amazônia Legal a se tornar membro do Under 2. Em maio de
2015, foi criada a Coligação Under2, uma rede de Estados e regiões comprometidos com ações
climáticas ambiciosas, para a qual o Climate Group atua como secretaria.
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Representando o governador Gladson Cameli na ocasião, o secretário de Estado do Meio
Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, assinou o MoU ao lado do diretor da Coalizão
Under 2, Tim Ash Vie. Israel falou para centenas de participantes sobre as oportunidades de
negócios sustentáveis e sobre o potencial do Acre, que une conservação ambiental e
desenvolvimento econômico.

Representando o governador Gladson Cameli na ocasião, o secretário de Estado do Meio
Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, assinou o MoU ao lado do diretor da Coalizão
Under 2, Tim Ash Vie. Foto: Katiuscia Miranda.
De acordo com o secretário, a assinatura do documento renova o compromisso do Acre com a
redução das emissões de gases de efeito estufa até 2050. “O documento foi reelaborado dentro de
metas possíveis, ou seja, um acordo internacional com grandes chances de sucesso, visto que o
Acre tem enorme potencial”.
A próxima etapa é a apresentação de projetos que possam alavancar o desenvolvimento
sustentável e colocar em prática especialmente o eixo da sociobiodiversidade do Sistema de
Serviços Ambientais do Acre (Sisa).
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Próxima etapa é a apresentação de projetos que possam alavancar o desenvolvimento sustentável
e colocar em prática especialmente o eixo da sociobiodiversidade do Sistema de Serviços
Ambientais do Acre (Sisa) Foto: Katiuscia Miranda.
Para Nesia Moreno, assessora técnica da presidência e coordenadora do Programa REM pelo
Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), a agenda é uma oportunidade para que os governos
sejam ouvidos sobre as mudanças climáticas. “Trata-se de uma oportunidade única, não apenas
para compartilhamento do conhecimento e experiências em primeira mão, mas também para
mostrar as leis e políticas que os governos têm implementado, e desafiar a comunidade
internacional a desempenhar o seu papel”.
Representando também o Acre, participou da cerimônia a diretora técnica da Secretaria de Estado
da Casa Civil, Aline Albuquerque.
O delegado do Under 2, Charles Henderson disse que a assinatura do MoU é uma oportunidade
excelente para o Acre. “Temos três desafios principais na transição para uma economia de
carbono zero. O primeiro é agregar valor à economia da floresta e aos sistemas agroflorestais, ou
seja, desenvolver a bioeconomia; o segundo é diminuir o impacto ambiental das atividades
agrícolas e agropecuárias, incentivando o aumento da produtividade e a restauração de áreas
degradadas; e o terceiro é o resultado dessas duas iniciativas, ou seja, controlar a expansão do
desmatamento”.
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Foto: Katiuscia Miranda.
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AGENDA AMBIENTAL
Acre participa de reunião com senador norte-americano Michael Bennet, na COP26
Ângela Rodrigues 07/11/2021
O Governo do Estado do Acre participou da reunião dos governadores e do senador norteamericano, Michael Bennet, como parte da agenda do Consórcio Interestadual da Amazônia
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Legal, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em
Glasgow (Escócia), no final da tarde deste sábado, 6.
O procurador do Estado, Érico Barboza, representou o governador Gladson Cameli na agenda
ambiental ao lado do governador do Maranhão, Mauro Mendes, Coronel Marcos Rocha e o
secretário estadual de Meio Ambiente, Diego Rolim, o presidente da Maranhão Parcerias,
Antônio Nunes, o secretário de Planejamento do Amapá, Eduardo Tavares e o diretor executivo
do Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), André Guimarães.

Agenda do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal na COP26 Foto: Beatriz Nadler
A reunião foi um momento para apresentação das especificidades de cada estado da Amazônia
em relação à preservação ambiental, bem como os trabalhos que vem sendo realizados para o
desenvolvimento socioeconômico na região amazônica.
Outro ponto da reunião, tratou sobre a importância da geração de emprego e a criação de
oportunidades de geração de emprego e renda nas comunidades rurais como resposta para
diminuição das atividades ilegais de desmatamento.
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O senador norte-americano Michael Bennet, foi solidário quanto à necessidade de investimentos
para que os estados para a conservação do meio ambiente Foto: Beatriz Nadler
Em resposta, o senador norte-americano Michael Bennet, reforçou a importância da união entre
os estados que compõem a Amazônia e foi solidário quanto à necessidade de investimentos para
que os estados possam estimular a produção agrícola como resposta para conservação do meio
ambiente.
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Acre integra assinatura de memorando de entendimento para adesão a Coalizão LEAF
Ângela Rodrigues 07/11/2021
O Governo do Estado do Acre aderiu juntamente com outros sete Estados que compõem o
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal ao Memorando de Entendimento (MoU) com o
Emergent, na noite deste sábado, 6, em solenidade realizada na 26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia).
O Memorando de Entendimento é uma formalização de interesse dos estados, para aderir ao
Fundo de Coalizão para Redução das Emissões Acelerando as Finanças Florestais (LEAF). Nesta
semana, foi anunciado a arrecadação de US$ 1 bilhão para países e estados empenhados em
proteger as florestas e reduzir o desmatamento.
Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict),
Anderson Abreu, o diretor presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André
Assem, o procurador do Estado (PGE), Érico Barboza Pires, acompanhados pela Diretoria da
Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), Leonardo Carvalho e
Rosangela Benjamim, o chefe da Divisão de Áreas Protegidas e Biodiversidade da Secretaria de
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (DAPBIO/Semapi), Adriano Alex do Rosário.
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Representantes da PGE, SEMAPI, CDSA, IMAC E SEICT Foto: Marcos Vicentti/Secom
Na oportunidade, foi destacado que o Acre foi um dos primeiros estados a se qualificar para
transações com potenciais compradores de créditos de carbono gerados a partir da redução de
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE).
“Nosso governador Gladson Cameli, tem demostrado seu compromisso com a conservação do
meio ambiente. Nosso Estado possui todos os requisitos para acessar recursos da Coalisão LEAF.
A vinda desses investimentos irá permitir a ampliação de desenvolvimento de políticas públicas
ambientais gerando trabalho e renda para milhares de produtores rurais, ribeirinhos e indígenas”,
destacou o secretário de Estado, Anderson Abreu.
A chefe de Departamento do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços
Ambientais (IMC) e membro do Comitê Global dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais
(GCF), Francisca Arara, citou a importância da LEAF no reconhecimento do papel dos povos
indígenas na conservação da floresta e no combate às mudanças climáticas.
“Acreditamos no diálogo e não queremos uma política para os índios, mas com os índios. Foram
firmados aqui acordos e voltaremos para o nosso país, e vamos visitar nossas comunidades e
anunciar as decisões acordadas. Os recursos do LEAF serão muito importantes para o
desenvolvimento de programas de enfrentamento as mudanças climáticas. Os povos indígenas
têm um papel muito importante para a preservação da floresta, pois prestamos um serviço
essencial para o mundo, mas precisamos que esses recursos cheguem até às aldeias de uma forma
descomplicada, porque sofremos para ter acesso aos fundos climáticos”, pontuou.
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Chefe de Departamento do IMC e membro do Comitê Global dos Povos Indígenas e Comunidades
Tradicionais (GCF), Francisca Arara Foto: Marcos Vicentti/Secom
A LEAF é uma coalizão global voluntária que reúne o setor privado e os governos para financiar
a conservação das florestas, dentro das metas estabelecidas no Acordo de Paris. O MoU é um
sinal de que o Consórcio Interestadual compartilha o objetivo da Coalizão LEAF de proporcionar
reduções de emissões de Redução do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) de alta
qualidade e jurisdicionais verificadas que levam a reduções mensuráveis de desmatamento na
Amazônia Legal.
“A assinatura desse MoU com a Emergent, por ocasião da realização da COP-26, representa um
importante compromisso da Amazônia Legal com a segurança climática no mundo. A população
da Amazônia precisa de passos objetivos para que seja possível manter e ampliar os serviços
ambientais e ecossistêmicos que executamos na região”, disse Flávio Dino, presidente do
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e Governador do Maranhão.
“Estamos entusiasmados por assinar hoje este MoU com o Consórcio Interestadual. A Amazônia
é a maior floresta tropical do mundo, e é também uma das mais ameaçadas. O objetivo do MoU
é expressar nosso interesse comum em continuar as discussões, colaboração e consultas que nos
permitirão identificar oportunidades para desenvolver e implementar propostas de REDD+ em
nível estadual na Amazônia Legal. Dar apoio aos países e estados que estão dispostos e são
capazes de ajudar a protegê-la é central para a missão da LEAF”, disse a diretora Geral de Gestão
de Fundos do Emergent, Juliana Santiago.
“Desde o seu lançamento na Cúpula dos Líderes da Casa Branca sobre o Clima em Abril, a
Coalizão LEAF está demonstrando a escala e colaboração necessária para combater a crise
climática e dar uma contribuição significativa para atingir emissões líquidas zero a nível global
até 2050. A Coalizão já superou sua meta de mobilizar recursos governamentais e do setor privado
para apoiar ações em larga escala de redução do desmatamento e restauração das florestas
tropicais e subtropicais. As contribuições se somam à tomada de medidas urgentes dos
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participantes da Coalizão em cortar suas próprias emissões”, disse John Kerry, Enviado Especial
do Presidente dos EUA para o Clima.
A Amazônia brasileira, especificamente a Amazônia Legal, cobre 5 milhões de quilômetros
quadrados, quase 60% do território brasileiro em nove estados: Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esta área é maior que a União
Européia (UE) e mais da metade do tamanho do território contíguo dos Estados Unidos. Há cerca
de 24 milhões de habitantes na Amazônia brasileira, que é o lar de muitos povos, culturas e
línguas.
A assinatura do MoU vem junto com o anúncio de que sete novos participantes corporativos –
BlackRock, Burberry, EY, Inditex, Intertek, SAP e Walmart.org – juntaram-se aos líderes
corporativos do clima Amazon, Airbnb, Bayer, BCG, Delta Air Lines, E.ON, GSK, McKinsey,
Nestlé, PwC, Salesforce e Unilever.
Saiba Mais
A Coalizão que começou em abril com nove participantes do setor privado, chegou a 19 no total.
Os participantes da Coalizão devem estar comprometidos com cortes voluntários profundos em
suas próprias emissões de gases de efeito estufa, de acordo com as metas baseadas em ciência e
consistentes com as metas de temperatura de longo prazo do Acordo de Paris. Suas contribuições
para a Coalizão LEAF vêm além e não como um substituto para as reduções de emissões internas.
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Em encontro com ministro da Noruega, governadores da Amazônia Legal buscam
investimentos
Nayara Lessa 07/11/2021
O governador Gladson Cameli participou neste sábado, 6, de uma reunião com os membros do
Consórcio de Governadores da Amazônia Legal e com o Ministro da Noruega, Espen Barth Eide,
na 26ª° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia.
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Gladson Cameli participou neste sábado, 6, de uma reunião com os membros do Consórcio de
Governadores da Amazônia Legal e com o Ministro da Noruega, Espen Barth Eide Foto: Marcos
Vicentti/Secom
“A Noruega tem um papel importante no financiamento da agenda climática na Amazônia. Por
isso, não podemos deixar de participar dessas discussões que são de nosso total interesse. O Acre
tem feito o seu dever de casa, cumprindo todos os esforços e disposto a assumir novas
responsabilidades para que a nossa economia possa se desenvolver de forma sustentável. Acredito
que nossa participação na COP26 será de grande valia para essas negociações”, pontua o
governador Gladson Cameli.
Governadores dos estados da Amazônia brasileira realizam diversas agendas no Escritório do
Consórcio Amazônia Legal, localizado na Blue Zone, além de participarem de negociações em
espaços paralelos à COP26.

Participantes da reunião do Consórcio da Amazônia Legal Foto: Marcos Vicentti/Secom
O governador explicou, ainda, que o Acre tem avançado no desenvolvimento de políticas públicas
ambientais e no agronegócio de baixas emissões, gerando trabalho e renda para milhares de
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produtores rurais, ribeirinhos e indígenas. “Precisamos ampliar o desenvolvimento da
bioeconomia. Nosso Estado possui todos os requisitos para acessar recursos. A vinda desses
investimentos irá permitir a ampliação de projetos voltados para redução do desmatamento e
proteção de nossas florestas”, pontuou.
Sobre a Amazônia Brasileira
A Amazônia brasileira, especificamente a Amazônia Legal, cobre 5 milhões de quilômetros
quadrados, quase 60% do território brasileiro em nove estados: Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esta área é maior que a União
Europeia (UE) e mais da metade do tamanho do território contíguo dos Estados Unidos. Há cerca
de 24 milhões de habitantes na Amazônia brasileira, que é o lar de muitos povos, culturas e
línguas.

Foto: Marcos Vicentti/Secom
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Estratégias do Plano de Recuperação Verde da Amazônia são discutidas na COP26
Ângela Rodrigues 08/11/2021
A comitiva acreana participou na tarde desta segunda-feira, 8, da mesa de discussões sobre o
Plano de Recuperação Verde da Amazônia (PRV), do uso da terra.
O evento foi realizado no estande do Consórcio dos Governadores da Amazônia, na 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia).
O Acre é parte integrante do PRV e possui uma série de estratégias e eixos construído dentro da
necessidade de promover mudanças capazes de combater o desmatamento ilegal e reduzir a
emissão de CO2 alinhadas com as metas propostas na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

O Acre é parte integrante do PRV e possui uma série de estratégias e eixos Foto: Marcos
Vicentti/Secom
O evento contou com a presença dos membros da diretoria da Companhia de Desenvolvimento
dos Serviços Ambientais (CDSA), Leonardo Carvalho e Rosangela Benjamim, a assessora técnica
de projeto, Esmeralda Queiróz de Araújo e do chefe do Departamento de Áreas Protegidas e
Biodiversidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas
(Dapbio/Semapi), Adriano Alex do Rosário.
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Equipe da Companhia de Desenvolvimento dos Serviços Ambientais (CDSA) Foto: Marcos
Vicentti/Secom
O plano prevê estratégias de transição para uma economia verde para a região Amazônica, que
seja compatível com o combate às desigualdades, com a geração de emprego e renda e com o
crescimento econômico sustentável inspiradas nas melhores práticas internacionais respeitando
as particularidades de cada região.
A execução do PRV se dará por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia
(Seict), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das Políticas Indígenas
(Semapi), Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC) e a
Companhia de Desenvolvimento dos Serviços Ambientais (CDSA), para desenvolvimento de
iniciativas previstas no Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC) voltado para
o agronegócio com foco na cadeia produtiva da fruticultura, a exemplo do açaí e da piscicultura.
O PRV conta com a contrapartida de R$ 100 milhões de fundos públicos a serem divididos entre
os noves Estados que compõem a Amazônia Legal.

O PRV conta com a contrapartida de R$ 100 milhões de fundos públicos a serem divididos entre
os noves Estados que compõem a Amazônia Legal Foto: Marcos Vicentti/Secom
Além disso, o Estado possui ações vinculadas com os demais que compõem a Amazônia.
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O objetivo é que se unam para desenvolver uma plataforma integrada de negócios amazônicos,
baseados em bioeconomia, entre outras iniciativas.
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Governo do Estado concede Selo Acre de Sustentabilidade e Serviços Ambientais pela
implementação de projetos de REED+
Nayara Lessa 09/11/2021
Com o objetivo de incentivar projetos públicos e privados de Redução das Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e da bioeconomia, o governo do Acre concedeu
nesta terça-feira, 9, o Selo Acre Sisa de Sustentabilidade e Serviços Ambientais ao Departamento
de Negócios Energia Estratégica Industrial (BEIS), do Reino Unido. A entrega da insígnia foi
realizada na sala de reuniões do Consórcio dos Governadores da Amazônia, na manhã desta terçafeira, 9, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em
Glasgow (Escócia).
O Selo constitui numa plataforma de reconhecimento de projetos que contribuem para a
manutenção e a ampliação da oferta dos serviços ambientais de forma integrada e sustentável
contribuindo para fomentar uma economia de baixo carbono.

A entrega da insígnia foi realizada na sala de reuniões do Consórcio dos Governadores da
Amazônia Foto: Marcos Vicentti/Secom
Atualmente, o governo do Acre executa uma série de iniciativas no âmbito do Sistema de
Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa) com o apoio financeiro do Programa REDD Early
Movers (REM), considerado o primeiro programa jurisdicional no mundo, financiado por meio
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do Banco alemão de Desenvolvimento KfW, e, nesta segunda fase, conta com a contrapartida do
Reino Unido.
O secretário de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Israel Milani,
representando o governador Gladson Cameli, disse que o Selo simboliza um reconhecimento aos
parceiros do Reino Unido pela importante contribuição financeira para continuidade da segunda
fase do programa.

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia),
teve sequência na manhã desta terça Foto: Marcos Vicentti/Secom
“Esses investidores nos ajudam a fomentar o desenvolvimento sustentável no estado. Eles
garantem recursos que permitem a implementação de políticas públicas estaduais voltadas para
agricultura familiar de baixas emissões e territórios indígenas. Nosso governador Gladson Cameli
não tem medido esforços para levarmos oportunidades de melhoria de renda a milhares de
famílias que cuidam de nossas florestas”, enfatizou o secretário.
A chefe do BEIS, Felicity Le Quesme, externou os agradecimentos a comitiva acreana em
Glasgow pelo importante reconhecimento. “Nos sentimos honrados e agradecemos muito. É
muito bom saber que estamos ajudando a fomentar a economia de baixo carbono no Acre,
garantindo segurança alimentar, agricultura familiar e assim melhorando a vida das populações
tradicionais e povos indígenas”, pontuou Le Quesne.
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Chefe do BEIS, Felicity Le Quesme, externou os agradecimentos a comitiva acreana em Glasgow
pelo importante reconhecimento. Foto: Marcos Vicentti/Secom
Participaram ainda do encontro o procurador do Estado, Érico Barboza, a coordenadora do
Programa REM e assessora da presidência do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC),
Nesia Moreno, a diretora Técnica da Casa Civil, Aline Albuquerque e a assessora especial de
Clima da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Bruna Cerqueira.
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Estados da Amazônia Legal recebem relatório do Inventário Nacional de Emissões e
Remoções de Gases de Efeito Estufa
Katiúscia Miranda 10/11/2021
Em coquetel realizado pela Força Tarefa CGF na noite da segunda-feira, 8,o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) entregou aos estados da Amazônia Legal o relatório do
Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (GEE) desagregado por
unidade federativa. O documento, que apresenta o perfil das emissões de cada estado e também
por região administrativa, permite que cada unidade da federação possa otimizar seus esforços
nos passos seguintes ao inventário, que envolvem os planos para redução das emissões de GEE e
para adaptação à mudança do clima.
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MCTI entregou aos estados da Amazônia Legal o relatório do Inventário Nacional de Emissões e
Remoções de Gases de Efeito Estufa Foto: Katiúscia Miranda/Semapi
“A isenção dos pesquisadores recrutados pelo MCTI para elaborar o Inventário Nacional é de
extrema relevância para a credibilidade para os resultados gerados. Nesse sentido, era uma
demanda dos governos estaduais que o governo federal fizesse esse trabalho”, afirmou o
secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marcelo Morales.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, recebeu o kit contendo as informações
relevantes para o Acre. “São relevantes as informações que estamos levando para o Acre desta
COP. Além dos contatos e parcerias firmadas, levamos conteúdos técnicos para avançar ainda
mais nas políticas ambientais do Estado”, argumentou Milani.
Saiba mais
A desagregação de dados do Inventário Nacional por unidade federativa elaborada pelo MCTI
atende demanda dos governos subnacionais, indicada no âmbito do Núcleo de Articulação
Federativa sobre mudança do clima do antigo grupo executivo do atual Comitê Interministerial
sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde (CIMV).
A desagregação foi executada pelo MCTI a partir do Inventário Nacional, que consta da Quarta
Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima. O inventário de emissões e remoções
de GEE permite conhecer o perfil de cada região, ou seja, identificar quais as categorias (ou
atividades econômicas) maiores emissoras. A partir dessa ferramenta, é possível avaliar,
monitorar e também planejar e implementar novas políticas públicas para mitigação de emissões.
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Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, recebeu o kit contendo as informações
relevantes para o Acre. Foto: Katiúscia Miranda/Semapi
Esta é a primeira vez que o Inventário Nacional é desagregado por unidade federativa para os
cinco setores: Energia, Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU), Agropecuária, Uso da
Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF), e Resíduos. Os resultados e o relatório
estão disponíveis para consulta no Sistema de Registro Nacional de Emissões (Sirene).
A entrega aos estados é efetuada após a realização do ciclo de reuniões técnicas realizadas com
todas as regiões do país e nas quais os técnicos do MCTI detalharam a metodologia adotada para
a desagregação dos dados por unidade federativa, os parâmetros adotados, os dados de atividade
utilizados e as premissas assumidas para cada um dos setores e subsetores inventariados. O
Inventário Nacional foi elaborado de acordo com os guias metodológicos do Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) de 2006.
De acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas semapi, Eduardo Taveira,
é muito importante que cada estado da federação possa conhecer o cenário atual de emissões.
“Nós temos assumido compromissos com as reduções de emissões. Temos tido apoio de
cooperações internacionais para fazer o levantamento, mas é muito importante que tivéssemos
uma orientação por parte do governo federal, com a qualidade das publicações feitas pelo MCTI,
que pudesse balizar uma política nacional com relação à quantificação das emissões”, afirmou.
Taveira também preside a Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), o
Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal e é vice-presidente da Associação
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema).
Segundo o secretário, os estados estão participando da COP26 com a perspectiva de negociar
resultados de emissões. Nesse sentido, as questões relacionadas à metodologia, ou seja, de como
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o inventário é elaborado, são requisito e nem todos os estados da federal têm condições de fazer.
“Recebemos com uma gratidão grande, pois vai ajudar bastante o fortalecimento, em especial dos
estados da Amazônia, e o Brasil como um todo. Em especial da Amazônia porque a redução e
quantificação das emissões, as alternativas para precificar a floresta em pé e os serviços
ambientais partem da quantificação, de dados confiáveis para construir as bases das políticas
estaduais para redução de emissões”, explicou Taveira.
Com perfil de emissões, unidades federativas podem otimizar seus esforços direcionando
investimentos para ações de redução de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação à
mudança do clima.
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Acre encerra participação na COP26 em painel sobre bioeconomia com transmissão oficial
das Nações Unidas
Katiúscia Miranda 10/11/2021
A Comitiva do Acre encerrou a participação na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia), com uma participação oficial no painel
sobre Bioeconomia transmitido pelo canal do Youtube das Nações Unidas
(https://www.youtube.com/watch?v=JwL17r9vV1Q). O secretário do Meio Ambiente e das
Políticas Indígenas do Acre, Israel Milani, falou sobre as iniciativas das cadeias florestais não
madeireiras do murumuru, cocão e buriti.
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O painel foi organizado pela Força-Tarefa de Governadores para o Clima e a Floresta (GCF) Foto:
Katiúscia Miranda/Semapi
O painel aconteceu nesta terça-feira, 9, e foi organizado pela Força-Tarefa de Governadores para
o Clima e a Floresta (GCF). Um vídeo sobre as iniciativas acreanas foi apresentando para um
público de alto nível presente em um dos auditórios principais da COP26.

Secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani Foto: Katiúscia
Miranda/Semapi
Israel Milani representou o governador Gladson Cameli e em sua fala destacou as ações do
governo do Acre, que valorizam as pessoas que vivem na floresta. “Nós temos um grande desafio,
que é tornar as nossas florestas produtivas, viáveis e valorizar as pessoas que vivem na Amazônia.
Nós precisamos dar dignidade ao nosso povo, para ter sustentabilidade, desenvolvimento
econômico e também ambiental”.
Denominado “Plano de Ação de Manaus: um novo caminho para a floresta, as pessoas e as
economias em um mundo pós-pandemia”, o painel uniu representantes de diferentes regiões de
florestas tropicais, que puderam expor as visões, desafios e oportunidades vinculados ao
desenvolvimento da bioeconomia, valorizando a floresta em pé e gerando renda e bem-estar para
a população local.
“Estas reflexões são essenciais para a construção do Plano de Ação de Manaus, como instrumento
norteador das atividades da Força Tarefa para o período 2022 a 2027 e que deve ser submetido
para consideração dos seus membros na Reunião Anual a ser realizada na cidade de
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Manaus/Brasil no próximo ano”, explicou o secretário executivo da Força Tarefa GCF/Brasil,
Carlos Aragon, que também foi moderador do painel.

O painel uniu representantes de diferentes regiões de florestas tropicais, que puderam expor as
visões, desafios e oportunidades vinculados ao desenvolvimento da bioeconomia Foto: Katiúscia
Miranda/Semapi
O secretário de Relações Federativas e Institucionais do Estado do Amazonas, Adriano
Mendonça, representou o governador Wilson Lima, Presidente do GCF e falou sobre a
importância do painel. Participaram ainda a Diretora de Ecossistemas do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), Julie Messias, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, o governador
do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, a liderança indígena da Amazônia representando o Acre,
Francisca Arara.
A discussão contou ainda com as participações do secretário de Meio Ambiente de
Jalisco/México, Sérgio Graf, do governador de Pastaza, Equador, David Alejandro, da secretária
executiva da Força Tarefa GCF/Peru, Fabiola Muñoz, e do secretário Global Força Tarefa GCF,
Fernando Briones. O evento contou com tradução simultânea português-espanhol.
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Acre: oportunidades e desafios para negócios na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas
Ângela Rodrigues 15/11/2021
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O presidente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), Alok
Sharma, anunciou a assinatura do documento com adesão de quase 200 países membros, na noite
deste sábado, 13, em Glasgow (Escócia).
O Pacto Climático pretende limitar o aumento da temperatura a 1,5°C, caso as temperaturas
globais continuem a subir. Cientistas afirmam que os efeitos poderão ser graves, como o calor
extremo e catástrofes naturais como a seca e enchentes severas. No Acordo, os países mais ricos
se comprometeram a contribuir com U$S 100 bilhões por ano até 2025 para financiar medidas
para evitar o aumento da temperatura.

Diretora Técnica da CDSA, Rosangela Benjamim, apresentou aos investidores a estrutura de
governança que coloca o Acre em lugar privilegiado frente aos demais estados brasileiros. Foto:
cedida
O documento foi o primeiro a constar de forma explícita a redução do carvão, considerado o pior
combustível fóssil para emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo responsável por cerca de
40% das emissões anuais de CO2. Para cumprir a meta, acordada em Paris (2015), as emissões
globais precisam ser reduzidas até 2030 em 45%. Outro ponto importante foi a finalização do
livro de regras do Acordo de Paris e os pontos antes em aberto para exploração do mercado de
carbono.
Brasil como grande exportador de crédito de carbono
O ministro do Ministério de Meio Ambiente (MMA), Joaquim Leite, que chefiou a delegação
brasileira, classificou a participação do Brasil como uma “histórica conquista”, uma vez que o
país atuou como articulador das negociações e pretende se tornar grande exportador de crédito de
carbono, especialmente de floresta nativa, agro e energia.
De acordo com recente estudo da WayCarbon, que atua em consultoria estratégica em
sustentabilidade e mudança do clima, o Brasil pode gerar até US$ 100 bilhões de dólares em
crédito de carbono até 2030. Para explicar melhor como se dará essa nova dinâmica de mercado,
a reportagem da Agência de Notícias do Acre mostra como o Brasil e o Acre pode contribuir para
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redução dos índices de desmatamento e atrair investimentos para geração de emprego e renda em
favor daqueles que conservam as florestas.
O que é crédito de carbono
Embora tenha sido criado em 1992, no Rio de Janeiro, na Conferência ECO 92, com objetivo de
medir os impactos ambientais causados por empresas, foi somente em 1997 com o Protocolo de
Kyoto, que o crédito de carbono se estabeleceu como instrumento econômico criado para diminuir
e/ou compensar a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Em linhas gerais, os créditos de
carbono funcionam da seguinte forma: uma grande organização (multinacional ou não) de países
ricos que emite GEE pagam outros países menos desenvolvidos para não gerarem esses gases. A
cada tonelada de GEE reduzida ou não emitida, gera-se um crédito de carbono, o que gera títulos
as empresas poluidoras para compensação de suas emissões.

Rodada de negócios aproximou investidores interessados em mercado de crédito de carbono.
Foto: cedida
Tal dinâmica abre oportunidade de negócios nos mercados de carbono, no qual o Brasil vislumbra
uma fatia significativa para investimentos em sistemas integrados de lavoura e pecuária (ILP), e
lavoura, pecuária e florestas (ILPF), agricultura de baixo carbono (ABC), com potencial de
geração de crédito de carbono entre 71 e 660 milhões tCO2e, que pode chegar até 66 bilhões de
dólares.
Investimentos e benefícios socioambientais
Os recursos podem ser investidos em iniciativas de reflorestamento, manejo e restauração florestal
sustentável com objetivo de gerar benefícios socioambientais como a diminuição das erosões,
manutenção na biodiversidade, qualidade e disponibilidade hídrica, benefícios à saúde humana
com a redução de desmatamento e queimadas. Soma-se ainda a geração de oportunidades para
milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas com o fortalecimento da
cadeia produtiva. A projeção otimista estima ainda quase 839.000 novos empregos com a geração
de biocombustíveis, 166.000 com a geração de energia solar e 498.000 por ano para a geração de
energia eólica, segundo projeção da WayCarbon publicado na Revista Exame.
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Acre: oportunidades de negócios na COP 26

Gladson Cameli lidera comitiva acreana na COP 26. Foto: Marcos Vicentti/Secom
A delegação acreana liderada pelo governador Gladson Cameli, na 26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP, contou ainda com uma série de reuniões voltadas para
oportunidades de negócios com o foco na bioconomia e no mercado de crédito de carbono. Além
das reuniões oficiais, foram realizadas de 4 a 10 de novembro agendas paralelas com
representantes de grandes multinacionais, em Glasgow (Escócia).
As agendas contaram com a participação do secretário da Casa Civil, Flávio Pereira da Silva,
secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict),
Anderson Abreu, do diretor presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André
Hassem, da assessora da presidência do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos
Serviços Ambientais (IMC), Nésia Moreno, do procurador do Estado (PGE), Érico Barboza Pires,
dos membros da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais
(CDSA), Leonardo Carvalho, Rosangela Benjamim e Francisca Arara, e da diretora técnica da
Casa Civil, Aline Albuquerque.
Rodadas de Negócios
Nos encontros, os gestores apresentaram a estrutura de governança que coloca o Acre em lugar
privilegiado frente aos demais estados brasileiros, graças à implementação do Sistema de
Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa), que estabelece critérios de governança com a
participação da sociedade civil organizada e indígenas e ainda o respeito às salvaguardas
ambientais de Cancun (2016), ambos critérios imprescindíveis exigidos pelos investidores para
habilitação ao mercado de crédito de carbono.
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Delegação do Acre participou de uma série de agendas paralelas de 04 a 10 de novembro com
representantes de grandes multinacionais, em Glasgow (Escócia). Foto: Marcos Vicentti
Outro ponto positivo é que o Estado do Acre desenvolveu metodologia própria para contabilizar
suas reduções de emissões por meio do desmatamento florestal. O Acre Carbon Standard – ACS
e figura como o único da Amazônia com créditos já registrados advindos de esforços no combate
ao desmatamento e queimadas ilegais, na forma de ativo ambiental (créditos de carbono).

Delegação acreana liderada pelo governador Gladson Cameli, na 26ª participou de uma série de
reuniões votadas para oportunidades de negócios com o foco no mercado de crédito de carbono.
Foto: Marcos Vicentti/Secom
Desafios para captação de recursos
Dentro do contexto de negócios florestais, a Companhia de Desenvolvimento de Serviços
Ambientais do Acre (CDSA), por se tratar de uma empresa de economia mista (público/privado),
possui a competência de transformar ativo ambiental em ativos financeiros e econômicos, ou seja,
de gerar através de uma reserva florestal créditos de carbono por meio de sua conservação, o que
gera no mercado nacional e internacional, os chamados créditos de carbono (ativos).
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Esses ativos podem ser negociados em mercados voluntários, no qual empresas destinam recursos
para compensar suas emissões de CO2 e, assim através dessa compensação, cumprem as metas
estabelecidas no Acordo de Paris.

Governador destaca que o Acre tem avançado no desenvolvimento de políticas públicas
ambientais, mas que ainda é necessário ampliar os investimentos para o desenvolvimento da
bioeconomia. Foto: Marcos VIcentti/Secom
Desde a COP de Madri 2019, o governador Gladson Cameli tem investido na reestruturação da
CDSA como a única empresa, de capital misto, apta a negociar créditos de carbono jurisdicional
(público), ou seja, transformar ativos ambientais em ativos econômicos e financeiros
transacionáveis.
Gladson Cameli ressalta que na COP 26, foram cumpridas inúmeras agendas estratégicas com
representantes de grandes multinacionais, entre elas a Markit, Sistemic, Mercurya e Emergent.
As reuniões resultaram em prospecção e possibilidades de negócios para captação de recursos.
O governador destaca que o Acre tem avançado no desenvolvimento de políticas públicas
ambientais e na produção de baixas emissões gerando trabalho e renda para milhares de
produtores rurais, ribeirinhos e indígenas, mas que ainda é necessário ampliar os investimentos
para o desenvolvimento da bioeconomia.
“A partir da assinatura dos Memorandos de Entendimento será possível a destinação de geração
de créditos futuros para o Acre e, assim, dar continuidade e ainda expandir iniciativas voltadas
para o combate ao desmatamento e queimadas. Além disso, os recursos serão investidos para
alavancar as cadeias produtivas de baixas emissões fortalecendo a bioeconomia, também chamada
de economia verde, proporcionando a geração de renda nas comunidades levando benefícios a
milhares de produtores rurais, ribeirinhos, indígenas e empresários. Temos como prioridade atrair
novos investimentos que possam ser vertidos na geração de renda e melhoria da qualidade de vida
daqueles que conservam o meio ambiente”, disse Cameli.
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Reuniões estratégicas com representantes de grandes multinacionais resultaram em prospecção e
possibilidades de negócios para captação de recursos. Foto: cedida
Na mala, os gestores trouxeram o desafio de construir o segundo padrão Carbon Standard para
definição da métrica, que permitirá a valoração de ativos do Programa Sociobiodiversidade. A
partir dessa importante ferramenta será possível estabelecer valores para o pagamento por
serviços ambientais prestados por produtores, ribeirinhos, extrativistas e indígenas. Outro desafio
é assegurar a transparência e governança do Comitê Governamental do Clima e da Comissão
Estadual de Validação e Acompanhamento (CEVA) do Sistema de Incentivo aos Serviços
Ambientais (Sisa).
O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), José Gondim,
explica que o próximo passo é trabalhar para que sejam elaborados os Memorandos de
Entendimentos com as grandes multinacionais interessadas em desenvolver planos de pagamento
por serviços ambientais.
“A tarefa é desafiadora e irá permitir que seja estabelecido valores de mercado para negociação
por crédito de carbono. A comitiva acreana aproveitou a oportunidade de estar no maior evento
sobre mudanças climáticas do mundo para buscar parcerias e realizar outras reuniões de
alinhamento na tentativa de identificar instituições capazes de contribuir para definição da
métrica, que irá permitir a exploração média no mercado de crédito de carbono no Acre”, salienta
Gondim.
Parcerias
O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), José Gondim,
destaca ainda as importantes parcerias que possibilitaram a participação da comitiva acreana na
realização de inúmeras reuniões e rodadas de negócios paralelas a programação da COP 26. Entre
elas, Gondim destacou o importante apoio do Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), Earth
Innovation Institute (EII) e a consultoria do advogado especialista em mudanças climáticas e
ativos ambientais, Ludovino Lopes.
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Em Cruzeiro do Sul, Instituto de Mudanças Climáticas dá início à Câmara Temática da
Mulher
Ângela Rodrigues 23/11/2021
A presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC),
Joice Nobre, realizou nestas segunda e terça-feira, 22 e 23, uma série de agendas para dar início
à Câmara Temática da Mulher (CTM), uma das principais instâncias de participação social da
governança do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa).
Um dos princípios do Sisa é a transparência e a participação social na formulação e execução de
suas ações. Esses princípios resultam na criação de instrumentos de participação social como a
Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva) que faz parte desse sistema.
Joice Nobre explica que o Sisa é uma das principais políticas públicas ambientais do Acre para o
desenvolvimento sustentável e valoração de produtos da floresta. Foi por meio dele que o Acre
se tornou pioneiro na implementação de uma estratégia voltada para o desenvolvimento
sustentável de baixas emissões de carbono, por meio do Programa ISA Caborno, um dos sete
programas do Sisa.

A presidente do IMC, Joice Nobre, explicou a importância da participação das mulheres na
Câmara Temática da Mulher da Ceva. Foto: Ângela Rodrigues
“As ações do ISA Carbono são executadas com o apoio do Programa REDD Early Movers
(REM), considerado o primeiro programa jurisdicional no mundo, financiado por meio do Banco
de Desenvolvimento da Alemanha (KfW) e, nesta segunda fase, conta com a contrapartida do
Reino Unido. Temos como missão prioritária reativar as instâncias de participação social para
salvaguardar e legitimar as ações do programa. Por esse motivo, optei por começar pelo Vale do
Juruá a identificar os grupos de mulheres para fazerem parte desse instrumento consultivo que é
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a Câmara Temática de Mulheres. Recebi essa missão prioritária de nosso governador Gladson
Cameli e demos início as reuniões para alinhamento com as lideranças e entidades para que
possamos garantir o pleno funcionamento desse importante espaço de diálogo dedicado,
exclusivamente, as mulheres”, destacou presidente do IMC, Joice Nobre.
A gestora ressalta ainda que a CTM tem por objetivo fortalecer a inclusão social e a participação
de mulheres e também representa o reconhecimento e a valorização da atuação de mulheres nas
ações voltadas para o desenvolvimento sustentável do Acre.

Presidente do IMC reuniu com a coordenadora municipal de políticas públicas para mulheres,
Sergiane Souza da Silva. Foto: Ângela Rodrigues
“Temos uma nova configuração social, onde as mulheres são responsáveis financeiramente por
suas famílias, como provedoras. A Ceva veio para fortalecer e reconhecer o protagonismo dessas
mulheres dentro desse processo de governança ao passo que elas possam ter voz ativa dentro do
processo e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas ambientais e ajudar a promover
a boa governança, garantindo o cumprimento e o respeito as salvaguardas socioambientais, que
são princípios e critérios estabelecidos para a implementação de projetos voltados para redução
do desmatamento ajudando a prevenir a ocorrência de impactos indesejados em suas
comunidades”.
A presidente do IMC, Joice Nobre, acompanhada da chefe de departamento, Nazaré Macedo,
realizou reuniões com a coordenadora da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos
Humanos e Políticas para mulheres em Cruzeiro do Sul, Milca Oliveira dos Santos; com a
presidente da Articulação Juruaense de Mulheres (AJM), Rosalina Oliveira de Souza, e as
integrantes da diretoria que participaram por videochamada e ainda com a coordenadora
municipal de políticas públicas para mulheres, Sergiane Souza da Silva.
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Presidente em reunião com a presidente da Articulação Juruaense de Mulheres (AJM), Rosalina
Oliveira de Souza. Foto: Ângela Rodrigues
Em todas as reuniões, a presidente explicou a importância da participação das mulheres e ficou
acordado que as lideranças do município farão um levantamento dos grupos de mulheres,
cooperadas ou não, para que participem de um grande encontro, que poderá ser presencial ou
virtual, para alinhamento e manifestação de interesse em compor a Câmara Temática da Mulher
(CTM).
Fortalecimento

Equipe técnica realizou visita aos cooperados da Coopercintra para verificação in loco da
implementação dos projetos. Foto: Ângela Rodrigues
Joice Nobre acompanhou ainda a visita técnica aos cooperados da Cooperativa dos Produtores de
Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Cintra (Coopercintra), em Rodrigues Alves.
A reunião contou com a participação da equipe técnica da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (Seplag), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Politicas Indigenas e das
Políticas Indígenas (Semapi) e dos consultores do Programa REM Acre Fase II, Thays Azevedo,
Jamylena Bezerra, Nésia Moreno e Nazaré Macedo, para verificação, in loco, da implementação
dos projetos executados pelas subexecutoras, que desenvolvem ações que beneficiam
comunidades rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.
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Reunião contou com a participação da equipe técnica da Seplag, Semapi, IMC, consultores do
Programa REM Acre Fase II e membros da diretoria da Coopercintra. Foto: Ângela Rodrigues
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Semapi realiza oficina para planejamento estratégico da APA Lago do Amapá
Katiúscia Miranda 25/11/2021
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), iniciou nesta quarta-feira, 24, a oficina participativa para planejamento
estratégico da Área de Proteção Ambienta (APA) Lago do Amapá, em Rio Branco.
O evento, que se estende até esta quinta-feira, 25, está sendo realizado na Igreja da comunidade,
na Estrada do Amapá, Km 5, Ramal Santa Helena. Membros do conselho consultivo da unidade
de conservação, instituições parceiras e moradores participam da atividade.
A ação conta com apoio do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Psam), uma iniciativa
financiada pelo GEF (Global Environment Facility) e é parte do Amazon Sustainable Landscapes
(ASL), um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil,
Colômbia e Peru.
Durante os dois dias de encontro os envolvidos vão buscar definir o propósito da APA, abordando
também temas relativos a recursos e valores fundamentais, além de tratar sobre os programas de
gestão para a consolidação da unidade.
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Durante os dois dias de encontro os envolvidos vão buscar definir o propósito da APA, abordando
também temas relativos a recursos e valores fundamentais, além de tratar sobre os programas de
gestão para a consolidação da unidade. Foto: cedida
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, destacou a
importância do caráter plural das atividades. “Em todas as oficinas realizadas temos a participação
dos moradores, de representantes de instituições parceiras e essa construção conjunta enriquece o
processo”, comentou Israel.
De acordo com a gestora da APA, Mirna Caniso, após 10 anos da aprovação do plano de gestão
APA Lago do Amapá, em 2020, a Semapi, o conselho consultivo da unidade de conservação,
instituições parceiras e moradores, iniciaram a avaliação do grau de implementação dos
programas contidos no plano de gestão e as necessidades impostas frente ao contexto
socioeconômico atual.
“O passo seguinte foi a realização de diagnóstico dos meios biótico, físico e socioeconômico da
APA que contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a área. Em 2021, um novo zoneamento,
adequado ao uso atual do solo e em consonância com a nova metodologia adotada pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), foi definido em oficina
participativa. Agora é a hora do planejamento estratégico”, explicou Mirna.
“A oficina nos permitiu o conhecimento das potencialidades e belezas da APA, tanto para o
ecoturismo como para a melhoria da comunidade gerando trabalho e renda, garantindo a
manutenção da biodiversidade. Participar dessa oficina e poder contribuir para a manutenção da
APA e melhoria da qualidade de vida da comunidade é muito gratificante e uma grande
responsabilidade”, disse a representante da Secretaria Municipal de Saúde no Conselho gestor da
APA, Lucia Monteiro Dias Gomes.
O morador da APA Lago do Amapá, Luciano Alves Dias, parabenizou a equipe pela qualidade
das oficinas. “Os limites da APA eram pouco conhecidos e a partir da oficina passamos a conhecer
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as zonas, o que podemos ou não fazer nas nossas propriedades. Foi bastante esclarecedora e
participativa, com material didático de qualidade”, comentou.
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Planejamento estratégico APA Lago do Amapá. Foto cedida
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SUSTENTABILIDADE
Senado realiza consulta pública sobre doação de área preservada da União para o Estado
do Acre
Aldeir Oliveira dezembro 6, 2021 - 16h14min
Está aberta a consulta pública, por meio do programa E-Cidadania, do Senado Federal, para o
Projeto de Decreto Legislativo nº 335 de 2021 (PDL 335/2021), que visa a doação, com
encargo, ao Estado do Acre a área remanescente da Gleba Seringal Afluente, com área total de
155.120,0610 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e vinte hectares, seis ares e dez hectares), de
domínio da União, localizada nos municípios de Feijó e Manoel Urbano, com objetivo de
implantação de uma unidade de conservação de uso sustentável.
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Mapa da área da Gleba Seringal Afluente. Foto: Cedida.

A doação da Gleba Seringal Afluente ao Estado do Acre faz parte das metas do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA Fase II), que se
encontra em execução desde 2013. A área recebeu desde 2013, mais de R$ 121 milhões
de reais em investimentos por meio do Estado do Acre, com implantação de estruturas
como a UGAI, abertura e melhoria de ramais de acesso e fortalecimento dos órgãos de
meio ambiente e regularização fundiária, para evitar as invasões, o desmatamento e a
ampliação dos focos de queimadas.

O Governo do Acre tem investido na recuperação dos ramais da região para beneficiar os
moradores locais. Foto: Cedida
“Uma das grandes conquistas desta doação definitiva é a garantia da criação da unidade de
conservação. Lembrando que o próprio instrumento de criação dessa unidade de conservação
vai trazer grandes benefícios para os comunitários que já habitam naquela região. Afinal de
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contas, ela vai ser uma unidade de conservação de uso sustentável, isso significa dizer que ela
não ficará lá parada, todos os comunitários a partir de controles e planos de manejo sustentável
vão poder fazer o uso racional e sustentável de todas as estruturas e a riqueza que aquela área
proporciona”, afirma a administradora e chefe do Departamento de Gerenciamento do Programa
BID, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) Roseneide Sena que também é
coordenadora do PDSA Fase II.
A consulta pública se encontra disponível até o dia 12 por meio do link:
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=149181
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IMPLEMENTAÇÃO
Estado realiza 2º webinar sobre Segurança de Barragens no Acre
Katiúscia Miranda dezembro 17, 2021 - 15h11min
O governo, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realizou nesta sexta-feira,
17, das 9h às 11h, o segundo evento online com o tema “Implementação da Política Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB) no Estado do Acre: conceitos, procedimentos e atores
envolvidos”. O webinar pode ser acessado no canal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
das Políticas Indígenas (Semapi) no youtube (clique aqui).

O webinar pode ser acessado no canal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), no youtube.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITICAS INDIGENAS - SEMAPI
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO
De acordo com o chefe da Divisão de Outorga de Uso de Recursos Hídricos, Luís Carlos Cruz,
o objetivo do evento é fomentar a cultura de segurança de barragens e promover ações de
educação e comunicação no estado sobre o tema. “Foram abordadas as ações implementadas
pelo Imac no sentido de atender a política nacional. O evento em si é um dos critérios para o
cumprimento da meta federativa sobre a atuação para a segurança de barragens do Programa de
Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão)”, explicou Cruz.
O evento contou com a participação de técnicos da Semapi, do Imac, da Defesa Civil estadual e
do representante do grupo de empreendedores proprietários de barragens, Sebastião Fernando
Ferreira Lima.
Saiba mais
O Progestão é um programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais, para aplicação
exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento de recursos hídricos,
mediante o alcance de metas definidas a partir da complexidade de gestão (tipologias A, B, C e
D) escolhida pela unidade da federação.
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https://agencia.ac.gov.br/comissao-estadual-de-validacao-e-acompanhamento-do-sisa-edefinida-para-o-bienio-2021-2023/

POSSE
Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento do Sisa é definida para o Biênio
2021/2023
Ângela Rodrigues dezembro 18, 2021 - 10h51min
O Governo do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais (IMC), realizou nesta sexta-feira, 17, a primeira reunião ordinária da Comissão
Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva), do Sistema de Incentivo a Serviços
Ambientais (Sisa), do ano 2021, a solenidade de posse dos membros para o Biênio 2021/2023.
A reunião, realizada no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), contou com a presença
de membros das instituições públicas e sociedade civil. Na oportunidade foi feita a indicação aos
cargos de coordenadora da Ceva, tendo sido indicada e aprovada por maioria de votos, a titular
da Rede Acreana de Mulheres e Homens (RAMH), Maria Jocicleide Lima de Aguiar, que passará
a exercer a coordenação da Ceva. Também foi indicada para o cargo de secretária executiva, a
chefe de Departamento do IMC, Nazaré Macedo, ambas exercem as funções para o exercício
2021/2022.
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Presidente do IMC, Joice Nobre, dá posse a secretária executiva, Nazaré Macedo, e a
coordenadora da Ceva, Joci Aguiar. Foto: Ângela Rodrigues.
Participaram virtualmente da reunião os consultores do Banco KfW, que estão contribuindo para
Revisão do Meio Termo, do Programa REM Acre Fase II, Rogério Cabral, Ana Cristina Barros e
Mary Allegretti e ainda os representantes da sociedade civil, Elsa Mendonza, do Earth Innovation
Institute (EII) e Júlio Barbosa de Aquino, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas
(CNS), por estarem em agenda fora do Estado.
Na sequência foi apresentando um breve histórico dos processos executados nos últimos meses
para institucionalização das Câmaras Temáticas Indígenas e da Mulher (CTI e CTM), da Ceva. O
último ponto da reunião tratou acerca das pautas prioritárias para a próxima reunião da Ceva,
agendada para o dia 27 de dezembro, antes do recesso de ano novo.
Estiveram presentes, os seguintes membros das instituições públicas: a presidente do IMC, Joice
Nobre, o secretário de Estado do Meio Ambiente e de Políticas Indígenas (Semapi), Israel Milani,
como membro titular e a suplente e Elaína Cristine Melo e representando a Secretaria de Estado
de Produção e Agronegócio (Sepa), Raimundo de Araújo Lima.
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Solenidade de posse dos novos membros da Ceva para o Biênio 2021/2023. Foto: Ângela
Rodrigues
Dos membros da Sociedade Civil, participaram presencialmente a membra titular, Maria
Jocicleide Lima de Aguiar, da Rede Acreana de Mulheres e Homens (Ramh); Júlio Barbosa, do
Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS); Ismael Menezes Brandão, da Associação
do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC) e Paulo Gomes
Brasil, membro suplente e representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Acre (Fetacre).
São competências da Ceva garantir a transparência e o controle social dos programas,
subprogramas, planos de ação e projetos especiais do Sisa; analisar e aprovar propostas de
normas; opinar, analisar e emitir recomendações visando o permanente aperfeiçoamento do
sistema e também elaborar e apresentar relatórios anuais de suas atividades ao coletivo de
Conselhos, entre outras atribuições. São órgãos da Ceva: Plenário, Coordenação, Secretaria
Executiva, Grupos de Trabalho Temporários e Câmaras Temáticas.
O que eles falaram:

Presidente do IMC, Joice Nobre, coordena primeira reunião ordinária da Ceva. Foto: Ângela
Rodrigues
“Quero destacar o empenho e trabalho dos gestores que nos antecederam, a exemplo da Degmar
Ferreti, ex-presidente do IMC, que contribuiu para que pudéssemos avançar e estarmos dando
posse aos membros da Ceva, como instituição fundamental para consolidação da governança do
Sisa. Reconhecer o compromisso de nosso governador Gladson Cameli, que tem colocado como
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prioridade a necessidade de que avancemos para a efetividade deste importante espaço de
governança, que é a Ceva e seus órgãos de participação social. Acreditamos que, com parcerias,
apoios e de mãos dadas, iremos contribuir para melhoria da qualidade de vida e respeito àqueles
que estão nas comunidades rurais mais longínquas, cuidando de nosso meio ambiente”, destaca
Joice Nobre, presidente do IMC.

Joci Aguiar é indicada e eleita por unanimidade para o cargo de coordenadora da Ceva para o
mandato 2021/2022. Foto: Ângela Rodrigues.
“Recebo com muita alegria a oportunidade de estar novamente compondo a Ceva, assumindo a
coordenação. Estive a frente deste cargo no momento de sua estruturação nos anos de 2010, 2011
e 2012, e foi um momento que pensamos o regimento interno, a repartição de benefícios. Foi um
momento em que a gente pensou de como seria estabelecido todo o processo de discussão da
Ceva. Um momento muito rico e de bastante aprendizado, que será trazido para esse período.
Agradeço a oportunidade, a confiança depositada. Espero corresponder. Independente de
qualquer coisa, a população do Estado, as comunidades precisam da nossa união e da nossa força
para chegar até elas, e para que o Programa REM caminhe e que a gente faça tudo em benefício
das pessoas”, externou Joci Aguiar.
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Nazaré Macedo assume a secretaria executiva da Ceva para o período 2021/2022. Foto: Ângela
Rodrigues
“A Ceva é um espaço importante de discussões e formulações de políticas públicas. Iremos fazer
esse trabalho de forma compartilhada. As pessoas aqui representadas são de fundamental
importância para que possamos avançar para o dialogo coletivo e integrado, de forma a
alcançarmos resultados que estão sendo apresentados pelas políticas ambientais do nosso Estado
e também em relação ao bom andamento do Programa REM. Queremos uma governança que
funcione de forma integrada e participativa. Estou aqui para reafirmar meu compromisso à frente
da secretaria executiva e dizer que farei a minha parte dentro deste processo para que executemos
um trabalho que venha permitir que nossa sociedade tenha qualidade de vida, especialmente a
população rural”, ressalta Nazaré Macedo.
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Ismael Menezes Brandão é membro suplente da sociedade civil, representando a Associação do
Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC). Foto: Ângela
Rodrigues
“Muito importante essa parceria com os povos indígenas, nessas atividades. Muito bom quando
nós indígenas temos voz e voto para poder apoiar na causa do meio ambiente, por ser uma causa
muito importante. A população indígena busca o fortalecimento dos projetos, como o REM, que
tem ajudado os povos indígenas e, por isso, queremos agradecer esse importante apoio para poder
trabalhar e fortalecer as terras indígenas, e fortalecer o nosso Acre. Estamos ai para ajudar e
contribuir com nosso apoio e trabalho para o meio ambiente e toda a coletividade”, disse Ismael
Menezes Brandão, da Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre.
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Paulo Gomes Brasil, membro suplente e representante da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Acre (Fetacre). Foto: Ângela Rodrigues
“A Fetacre representa aproximadamente 150 mil trabalhadores nas áreas rurais do Acre. A gente
tem esse extenso trabalho dentro do setor extrativista e acreditamos que podemos dar importantes
contribuições dentro do espaço de governança da Ceva. Como foi dito aqui, temos que trabalhar
juntos. A parceria tem que acontecer e, assim, a gente aprende com o outro. Precisamos ter o
conhecimento para que possamos contribuir, por meio da Ceva, para levarmos informações
importantes sobre projetos como o REM. Eles precisam ter conhecimento para que possam
contribuir dentro de suas propriedades rurais para saber conservar o meio ambiente e saber
também aprimorar suas produções levando alimentação para todos nós, em nossa mesa, com o
trabalho de todos os trabalhadores rurais”, reforça Paulo Gomes Brasil.
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AÇÃO
Com investimento de R$ 3 milhões, governo inicia entrega de equipamentos para
fortalecer a agricultura familiar no Acre
Katiúscia Miranda dezembro 18, 2021 - 16h19min
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O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas
Indígenas (Semapi), iniciou a entrega de equipamentos com investimentos de aproximadamente
R$ 3 milhões para fortalecer a agricultura familiar. Na manhã deste sábado, 18, um caminhão
baú, 260 caixas plásticas para transporte e 52 caixas térmicas foram entregues no Projeto de
Assentamento Zaqueu Machado, para o grupo Horta Nativa, que trabalhar na produção de
hortaliças e frutas.

Governo inicia a entrega de equipamentos com investimentos de aproximadamente R$ 3
milhões para fortalecer a agricultura familiar. Foto Assessoria Semapi
São aproximadamente 36 famílias de Capixaba beneficiadas com um valor total investido de R$
474.498,76. O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani
esteve presente na entrega. “Essa iniciativa do governo é para que os comunitários possam ter
autonomia nos seus processos produtivos, principalmente com relação ao escoamento dos
produtos. Melhorar a qualidade de vida e trabalho dessas pessoas é também reduzir a pressão
sobre o desmatamento”, argumentou.
A inciativa faz parte do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC), que consiste em
um instrumento de inclusão dos pequenos produtores na política de governo, para que eles
tenham a oportunidade de aperfeiçoar os processos das cadeias de valor escolhidas, tornando a
propriedade produtiva e proporcionando a inserção no mercado de forma eficaz.
Os IPCs fazem parte das ações do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão
Socioambiental do Acre (Proser) financiado pelo Banco Mundial (BIRD). “Garantir a segurança
alimentar da comunidade e desenvolver potencialidades produtivas, gerar emprego e renda. Esse
também é papel da gestão ambiental. Precisamos cuidar da Amazônia e também das pessoas que
nela vivem”, complementou Israel Milani.
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Os IPCs fazem parte das ações do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e
Inclusão Socioambiental do Acre (Proser) financiado pelo Banco Mundial (BIRD). Foto
Assessoria Semapi
Estiveram presentes nas solenidades de entrega o prefeito do município de Capixaba,
Manoel Maia, o vice-prefeito Richard Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de
Capixaba, Amilton Cunha da Costa, a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas
(IMC), Joice Nobre, o diretor do Instituto de Meio Ambiente (Imac), Renê Fontes, além
de vereadores, secretários municipais e comunitários.
Com entusiasmo, o coordenador do grupo Horta Nativa, Laedes Felix da Silva,
agradeceu o apoio do governo. “Nós vamos melhorar muito a nossa produção e essa
iniciativa nos orgulha muito. Estamos muito agradecidos pelo caminhão e pelas caixas
para armazenar nossos produtos da forma correta. Agora nossas verduras vão chegar na
feira limpinhas, sem lama ou poeira”, disse o comunitário.

Entrega equipamentos Capixaba. Foto Assessoria Semapi
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Entrega equipamentos Capixaba. Foto Assessoria Semapi

Mais entregas
Na sexta-feira, 10, foram entregues equipamentos com investimentos na ordem de R$
260 mil para a comunidade do Walter Arce, no município do Bujari. O investimento
para a comunidade ocorreu desde o trabalho realizado pelos técnicos, com assistência
técnica a cada produtor, realização de cursos na área de gestão, associativismo e coleta
de solos.

Na sexta-feira, 10, foram entregues equipamentos com investimentos na ordem de R$ 260 mil
para a comunidade do Walter Arce, no município do Bujari. Foto: Assessoria Semapi
“O investimento possibilitou fazer a aquisição de dois microtratores, composto com adubadeira,
carreta agrícola, roçadeira, encanteirador e salvador. Ainda foram compradas duas tendas para
ajudar nas feiras, pois a comunidade expõe seus produtos em feiras livres na cidade de Rio
Branco, duas vezes por semana”, explicou Israel.
A Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Três Fronteiras agrega mais de 36 famílias
que vivem da agricultura familiar. Fazem parte do grupo das mulheres campesinas e estão
modificando seu modo de produção, se tornando agricultores orgânicos, sem a utilização de
veneno. São produtores de diversos tipos de produtos, entre eles farinha, goma de mandioca,
frutas, mas principalmente desenvolvem a horticultura.
“Pra gente é uma alegria muito grande receber esse benefício. Vai reduzir e muito o nosso
trabalho que já é tão difícil. Agora teremos ainda mais força de vontade para melhorar, cada vez
mais”, disse a produtora rural Maria Gisele de Lima Silva.
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A deputada federal Vanda Milani prestigiou a entrega. O prefeito de Bujari, Padeiro, o vice,
Francisco Bessa, o presidente da Associação Três Fronteiras, Francisco e os vereadores Luciano
da saúde e Elias Daier também prestigiaram a solenidade.
A próxima comunidade beneficiada será na Vila Campinas, em Plácido de Castro. A Cooperaçaí
vai receber na próxima terça-feira, 21, um câmara fria, dois filtros de poço artesiano e um
caminhão com baú refrigerado.

Entrega equipamentos Bujari. Foto Assessoria Semapi
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LANÇAMENTO
Governo lança ZEE Fase III e duas plataformas de monitoramento ambiental pioneiras no
Brasil
Katiúscia Miranda dezembro 21, 2021 - 17h20min
Três importantes instrumentos de gestão ambiental foram lançados nesta segunda-feira, 20, em
cerimônia realizada no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac): o Zoneamento
Ecológico-Econômico, que na sua fase três traz estudos específicos sobre o agronegócio, e duas
plataformas de monitoramento ambiental. Com as iniciativas, a gestão do governador Gladson
Cameli garante o pioneirismo na implementação de políticas ambientais e se destaca entre os
nove estados da Amazônia Legal brasileira.
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Três importantes instrumentos de gestão ambiental foram lançados nesta segunda-feira, 12, em
cerimônia realizada no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac). Foto José
Caminha/Secom.
O evento foi organizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas
(Semapi) e contou com representantes das 42 instituições que compõem a Comissão Estadual do
Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre (CEZEE).
De acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel
Milani, o Acre já é pioneiro quando se fala em ZEE em sua fase III e agora, com as duas
plataformas únicas no Brasil, poderá avançar ainda mais.
“Nosso governo tratou o ZEE como prioridade. Ele serve principalmente para fornecer
segurança jurídica e trazer investidores para o estado. O governador vai ter o diagnóstico exato
das propriedades privadas, das unidades de conservação, de todo o território, para tomar as
decisões com base em informações qualificadas e georreferenciadas”, disse.
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De acordo com o secretário da Semapi, Israel Milani, o Acre já é pioneiro quando se fala em
ZEE em sua fase III e agora, com as duas plataformas únicas no Brasil, poderá avançar ainda
mais. Foto José Caminha.
A diretora executiva da Semapi, Vera Reis Brown, explicou que o documento do ZEE foi
revisado “com a perspectiva de promover um ambiente favorável aos negócios florestais, à
geração de emprego e renda, servir de suporte às políticas públicas inovadoras com vistas ao
desenvolvimento e crescimento econômico, justiça, inserção social e respeito ao meio ambiente,
valorizando as potencialidades do estado, aumentando a competitividade, além de agregar valor
socioeconômico e ambiental aos recursos naturais do território”.
Vera Reis também é responsável pela coordenação do Centro Integrado de Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental (Cigma), local onde foram desenvolvidas as duas plataformas
PgCAR e PCigma. “Nós utilizamos a base cartográfica do ZEE para construir as plataformas,
que já podem ser acessadas pelos técnicos para elaborar relatórios automatizados, de forma mais
rápida e com filtros que permitem uma ampla visualização da situação territorial do Acre”,
pontua.

Dra. Vera Reis também é responsável pela coordenação do Centro Integrado de
Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), local onde foram desenvolvidas as
duas plataformas PgCAR e PCigma. Foto: José Caminha/Secom.
A revisão do ZEE contou com a participação de vários segmentos sociais, da classe acadêmica,
do movimento dos trabalhadores, dos indígenas, das instituições públicas e diversas secretarias
de Estado que compõem a CEZEE.
A Zona 3 do ZEE foi o foco da revisão, de acordo com Vera Reis, onde se encontram as regiões
passíveis de ordenamento territorial. “Nós tivemos uma alteração significativa da Zona 3, de
mais de 50%, e o que saiu dela passou para as demais. E isso representou o aumento, por
exemplo, das áreas naturais protegidas de 49% para 51%. Nós acrescentamos subzonas e
unidades de manejo importantes e, além disso, inserimos os estudos complementares sobre
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agronegócio de baixas emissões, principalmente para as culturas do milho e da soja, através dos
zoneamentos edafoclimático e de risco climático”, complementou a diretora Vera Reis.
O lançamento das plataformas PgCAR e PCigma foi um destaque a mais no evento e o fato dos
três instrumentos terem sido apresentados juntos é que eles conversam entre si, principalmente
porque a base cartográfica adotada foi a do novo ZEE.
O chefe do Escritório do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental,
Cláudio Cavalcante, apresentou as plataformas juntamente com os consultores que criaram os
ambientes virtuais, Pedro Seilbel e Rafael Miranda. Aperfeiçoamentos ainda estão em
andamento, a exemplo de estudos sobre como disponibilizar os dados para o público em geral.

O chefe do Escritório do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental,
Cláudio Cavalcante, apresentou as plataformas com os consultores que criaram os ambientes
virtuais, Pedro Seilbel e Rafael Miranda. Foto José Caminha/Secom.
Estiveram compondo a mesa de honra do evento, além do secretário Israel Milani, o secretário
Ítalo Medeiros, representando o governador Gladson Cameli; representando a Secretaria de
Produção e Agronegócio (Sepa), o servidor Raimundo Lima; Leonardo Zanforlin, do Instituto
de Terras do Acre (Iteracre); Ivo Sena, do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac); Eufran
Amaral, da Embrapa; Assurbanipal Mesquita, do Fórum de Desenvolvimento do Acre; Jarlene
Gomes, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia; e Magna Cunha, da Cooperação
Alemã GIZ.
As iniciativas contam com financiamento do Programa REM Fase II, por meio do Banco de
Desenvolvimento da Alemanha (KfW) e do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia
Industrial (BEIS), do Reino Unido, no caso do ZEE, e da Cooperação Alemã (GIZ) e do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II/BID).
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Lançamento ZEE Fase III, PgCAR e PCigma. Foto José Caminha/Secom
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AVANÇOS
Equipamentos para agricultura familiar são entregues pelo governo em Plácido de Castro
Katiúscia Miranda dezembro 21, 2021 - 17h30min
Mais uma entrega de equipamentos foi feita pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do
Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), dessa vez na Vila Campinas, município de
Plácido de Castro. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, 21, na sede da Cooperativa de
Produção e Comercialização de Produtos Agroextrativistas (Cooperaçaí), que recebeu um
caminhão com baú refrigerado, uma câmara fria e dois filtros de poço artesiano, com o valor
total investido de R$ 446.028,00.
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Mais uma entrega de equipamentos foi feita pelo governo do Estado, dessa vez na Vila
Campinas, município de Plácido de Castro. Foto: Semapi
A equipe da Divisão de Gestão Ambiental e Territorial da Semapi está realizando as entregas de
equipamentos, com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões para fortalecer a
agricultura familiar.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, falou sobre a
importância de valorizar as pessoas na gestão ambiental. “É proporcionando condições de
trabalho e renda que conseguiremos chegar ao desenvolvimento econômico sustentável. A partir
de um diagnóstico realizado nas comunidades, elegemos os projetos que poderiam desenvolver
cadeias produtivas com viabilidade. Estamos aqui para apoiar”, disse.

O secretário do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, falou sobre a
importância de valorizar as pessoas na gestão ambiental. Foto: Semapi
A deputada federal Vanda Milani participou da solenidade de entrega dos equipamentos e
parabenizou o governo pela iniciativa. “A Cooperaçaí está de parabéns pela conquista e o
governo pela iniciativa. Com esses equipamentos eles poderão aperfeiçoar a técnica de
produção, armazenamento e transporte dos produtos. E será um grande avanço na vida dessas
pessoas”, comentou.
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O presidente da Cooperaçaí, Francisco Ferreira da Silva, agradeceu o apoio do governo e disse
que com as melhorias de estrutura da sede será possível aumentar a produtividade de 40 para
200 toneladas por ano. “Nós temos a oportunidade de crescer, de melhorar nosso atendimento e
nossa produtividade. Precisávamos demais dessa câmara fria, do carro, dos filtros. Teremos um
bom desempenho em breve, com as bênçãos de Deus. Hoje estamos realizando um sonho”,
comentou o presidente, que é mais conhecido como Chico Louro.

O presidente da Cooperaçaí, Francisco Ferreira da Silva, agradeceu o apoio do governo e disse
que será possível aumentar a produtividade de 40 para 200 toneladas por ano. Foto: Semapi
A inciativa faz parte do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC), que consiste em
um instrumento de inclusão dos pequenos produtores na política de governo, para que eles
tenham a oportunidade de aperfeiçoar os processos das cadeias de valor escolhidas, tornando a
propriedade produtiva e proporcionando a inserção no mercado de forma eficaz.
Sobre a Cooperaçaí
A cooperativa processa as frutas para a produção de polpa, tendo como seu carro chefe o açaí
nativo. Atualmente produz uma média 40 toneladas do vinho de açaí por ano, considerando os
períodos de safra e entressafra do fruto.
Na cooperativa também são processadas polpas de patoá, buriti, goiaba, acerola, laranja,
cupuaçu, maracujá, abacaxi, cajá, tamarindo, limão, entre outros.
A comercialização da produção é feita diretamente para o consumidor final, com o serviço de
entrega agendada em Rio Branco e em Acrelândia, além da comercialização na sede da
cooperativa no município de origem, Plácido de Castro.
Os cooperados vêm trabalhando na melhoria da produção, visando também acessar o Programa
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do
governo federal.
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Filtros de poço artesiano entregues à Cooperaçai, Câmara fria já instalada e Caminhão
com baú refrigerado vai viabilizar transporte adequado das polpas de frutas. Foto:
Semapi
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BALANÇO
Acre avança nas políticas ambientais e é modelo para os demais estados da Amazônia
Legal
Katiúscia Miranda dezembro 24, 2021 - 09h58min
O governo do Acre vem ganhando cada vez mais destaque na implementação de políticas
ambientais e, em 2021, foi o estado que mais avançou nas análises do Cadastro Ambiental Rural
(CAR). A gestão ambiental do governador Gladson Cameli encerra o ano com entrega de obras
de ramais e centros integrados, equipamentos para fortalecimento da agricultura familiar,
lançamento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE Fase III) e ainda duas plataformas de
monitoramento ambiental pioneiras no Brasil.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, explicou que
um diferencial das ações da pasta é o foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Não
tem como cuidar do meio ambiente sem cuidar das pessoas. Nosso trabalho tem sido pautado
por essa prioridade, de fazer a política pública chegar onde mais precisa, nas comunidades mais
distantes e carentes de ações dos órgãos públicos”, disse.
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Israel Milani listou os principais avanços da gestão ambiental, entre eles o alcance de quase
100% das metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas. Foto:
Semapi
Neste ano de 2021 foram muitos os destaques do Acre. De acordo com o secretário, resultados
positivos alcançados com trabalho em equipe. “Temos técnicos altamente capacitados que
entenderam a visão do governo de melhorar a vida das pessoas. Quando participamos de
eventos fora do Acre percebemos o quanto o nosso trabalho é valorizado, o quanto nossas
experiências servem de modelo para outros estados. Estamos melhorando cada vez mais nossa
estrutura para obter resultados concretos”, comentou.
Israel Milani listou os principais avanços da gestão ambiental, entre eles o alcance de quase
100% das metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas
(Progestão), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Entre os indicadores
estão a publicação diária dos relatórios no site da Semapi; o monitoramento da qualidade da
água em 17 pontos, nos principais rios do estado; o monitoramento hidrometeorológico em 24
pontos estratégicos, em todas as bacias hidrográficas; e um programa de capacitação de
técnicos, usuários de recursos hídricos e sociedade civil em gestão de recursos hídricos”,
lembrou.

Carreta ambiental em Assis Brasil. Foto: Sérgio Ronney/Secom
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Na área de Educação Ambiental, ele destacou a realização da Ação Humanitária Itinerante nas
Unidades de Conservação de Gestão Estadual (Parque Estadual Chandless e Complexo de
Florestas do Rio Gregório), que levou várias ações do governo para perto das comunidades mais
longínquas. Outro projeto itinerante que se destacou foi o da Carreta Ambiental, com 13 edições
nos municípios do Baixo e Alto Acre, levando capacitação para gestores e técnicos municipais,
além de atendimento ao produtor rural, para apoio a regularização ambiental, cultura e lazer.
“Também foi dado início à revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH), do Plano
Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PEGIRS), do Plano de Controle de Poluição
Veicular (PCPV), do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas
(PPCDQ) e a elaboração do Manual Técnico de Arborização Urbana do Estado do Acre”,
lembrou.

Outro grande destaque em 2021 foi o lançamento do ZEE Fase III, como importante ferramenta
de ordenamento territorial e orientação à implementação de políticas públicas socioambientais
no estado. Foto: José Caminha/Secom
Na Gestão Ambiental e Territorial, segundo o secretário, houve a elaboração e revisão de 17
Planos de Gestão de Terras Indígenas (PGTIs), com 12 subprojetos, que justificaram a compra
de equipamentos para 29 terras, com investimentos em torno de R$ 8 milhões. Houve ainda a
entrega de equipamentos do IPCs, com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões.
“Outro grande destaque em 2021 foi o lançamento do ZEE Fase III, como importante
ferramenta de ordenamento territorial e orientação à implementação de políticas públicas
socioambientais no estado”, afirma Israel.
No Desenvolvimento Florestal, a manutenção de mais de 100 km de ramais no Icuriã trecho I/II,
em Assis Brasil; São Pedro, em Acrelândia; Nova Cintra, em Rodrigues Alves; além dos ramais
da Onça, Açaí e Chapada, em Manoel Urbano, que mudaram a vida das pessoas que moram na
região. Também estão sendo entregues três centros integrados de meio ambiente, para fortalecer
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as ações de fiscalização e combate aos crimes ambientais. Nessas obras foram investidos mais
de R$ 23 milhões.

Vistoria na manutenção do ramal Nova Cintra, em Rodrigues Alves. Foto Semapi
“Não podemos deixar de citar a assistência técnica para aproximadamente 1.000 famílias, em 10
comunidades distribuídas nas cinco regionais, com investimento de R$ 3,5 milhões”, lembrou o
secretário.
Em 2021, de acordo com o gestor, também foi trabalhada a efetividade da gestão em unidades
de conservação estaduais, com o fortalecimento do Sistema Estadual de Áreas Naturais
Protegidas (Seanp), com a realização do 5º Encontro de Gestores de UCs e o I Encontro
Internacional de Gestores de UC do Sul da Amazônia. “As missões integradas de Comando e
Controle para fiscalização de ilícitos ambientais nas unidades de conservação foram
intensificadas com uso de drones, aeronaves, além da tecnologia do Centro Integrado de
Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma)”.
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Helicópteros do Ciopaer utilizados pelo Estado nas missões de Comando e Controle nas UCs.
Foto: Marcos Vicentti/Secom
O Cigma também consolidou a sua estratégica com a criação de duas plataformas online,
PGCAR e PCigma, para agilizar o processo de monitoramento e gestão ambiental e facilitar a
elaboração dos produtos de suporte à tomada de decisão.
O avanço do CAR do Acre foi destaque no Brasil, de acordo com dados de pesquisadoras do
Climate Policy Initiative (CPI). “Em 2021, a equipe realizou 781 análises de CAR e 103
imóveis aderiram ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Os proprietários estão com
Termos de Compromisso Ambiental (TCA) assinados para recuperação de passivo ambiental.
Além disso, 134 hectares de áreas de passivo ambiental, que serão recuperadas com apoio
técnico e financeiro da Semapi com Sistemas Agroflorestais (SAFS), estão garantidos”,
explicou Israel.
No Viveiro da Floresta, as metas também estão sendo cumpridas de acordo com ele. Foram
produzidas, até novembro de 2021, um total de 634.252 mudas e 67.053 foram expedidas.

No Viveiro da Floresta, as metas também estão sendo cumpridas. Foto: Cleiton Lopes/Secom
“Nas emendas parlamentares, R$ 20 milhões estão em execução e licitação, destinados à
infraestrutura de ramais, de equipamentos e agroindústrias, para produção e verticalização da
produção e implementação de sistemas fotovoltaicos para produção de energia limpa em
agroindústrias”, concluiu o secretário.
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Ação Humanitária Itinerante, Missões integradas e Carreta Ambiental. Foto Semapi

