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Chefia do CRA é eleita Servidora Destaque de 2017
A chefe do Centro Regional da Amazônia, Alessandra Rodrigues Gomes, foi escolhida
uma dos três Servidores Destaque de 2017 do INPE. É tradição no Instituto
homenagear, durante a cerimônia de seu aniversário, os servidores que completaram
a partir de uma década de anos de atividades e, ainda, aqueles que recentemente se
aposentaram, bem como os servidores que mais se destacaram no último
ano. Alessandra foi eleita na carreira de Desenvolvimento Tecnológico, ao lado de Ing
Hwie Tan, Servidora Destaque da Pesquisa e Fábio França Santos, Servidor Destaque
de Gestão. Em agosto o INPE completou 56 anos. Leia mais.

CRA sedia curso de software livre do IBGE
De 7 a 11 de agosto, o CRA sediou o Curso de Aplicação aos Softwares
PostGIS e QGIS, por demanda do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os participantes estiveram nas instalações do CRA que
dispõe de infraestrutura avançada para capacitações no âmbito de
geotecnologias. O curso foi um complemento a outro ocorrido em julho
passado, quando os profissionais do IBGE receberam capacitação do
CRA/INPE para realizar o “mapeamento do desflorestamento e do uso e
cobertura da terra”. Leia mais.

Reunião técnica no CIMAM/Semas/PA
Os pesquisadores do CRA/INPE, Marcos Adami e Igor Narvaes participaram no dia 8 agosto de reunião
técnica no Centro de Monitoramento Ambiental (Cimam) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (Semas/PA), juntamente com representantes de outras instituições públicas e privadas,
onde se discutiu o lançamento do portal desenvolvido para agregar informações dos sistemas de
monitoramento da secretaria e também aspectos técnicos para o aprimoramento deste sistema.

Técnicos do Suriname, Guiana e Peru recebem capacitação para monitorar desmatamento na
bacia amazônica
De 21 a 25 de agosto, o INPE realizou em seu Centro Regional da
Amazônia mais um Curso de Monitoramento de Florestas Tropicais para
capacitação de 11 técnicos do Suriname, da Guiana e do Peru. Em seus
países, eles estarão aptos a aprimorar o trabalho dos governos locais
para contribuir na redução dos índices de desflorestamento. Ministrado
em inglês, o curso teve como instrutores Carlos Da Costa e João Felipe
Kneipp. Os treinamentos realizados no INPE Amazônia integram o Projeto
Monitoramento da Cobertura Florestal Amazônica, que a Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) mantém em parceria com o INPE desde 2010, executado
atualmente com financiamento do Fundo Amazônia e administrado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Leia mais.

Reunião das Comissões Executivas PPCDAm e PPCerrado
O pesquisador e chefe-substituto do CRA, Marcos Adami, esteve em
Brasília no dia 24 de agosto, para reunião das comissões executivas dos
planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal (PPCDAm) e no Cerrado (PPCerrado). A reunião debateu,
entre outros pontos, o estabelecimento de critérios para impulsionar,
junto ao Fundo Amazônia, projetos capazes de fortalecer ações de
comando e controle nos estados. O objetivo é definir regras de submissão
de projetos especificamente para fiscalização. No encontro, também
foram debatidas questões ligadas à participação dos órgãos estaduais de meio ambiente nas ações de
proteção dos biomas.

Pesquisadora visitante no CRA
A pesquisadora Yunxia Wang’s, da Universidade de Leeds, na
Inglaterra, esteve no Centro Regional da Amazônia de 28 de agosto a
15 de setembro, coletando informações e dados para sua tese de
doutorado. Yunxia está analisando padrões e transições de vegetação
secundária na Amazônia e para tal utiliza dados do Projeto TerraClass,
além de contar com o apoio dos pesquisadores do CRA e sua
infraestrutura.

Pesquisador do CRA participa de debate sobre geotecnologias
O pesquisador do CRA, Marcos Adami, participou no dia 28 de agosto
de uma mesa redonda que discutiu abertamente o cenário atual e as
perspectivas do Sensoriamento Remoto e do Sistema de Informação
Geográfica (GIS) como negócio de impacto. Representando o INPE,
Adami esteve ao lado de outros nomes referências da área de
sensoriamento remoto e do monitoramento de florestas – Inge
Jonckheere, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO); Carlos Souza, do Imazon; Pedro Walfir, do ITVale e Marcos Rosa, da ArcPlan
Geoprocessamento, que foram convidados por César Diniz e Luiz Cortinhas para o evento de inauguração
da Solved – Soluções em Geoinformação. Diniz e Cortinhas já foram consultores do CRA e agora utilizam
também dessa experiência em seus currículos no gerenciamento do próprio negócio na área de
geotecnologias.
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