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Assinatura de Termo de Cooperação INPE-OTCA
Aconteceu no dia 17/07/2013, às 10h na sala de reuniões da
Direção do INPE em São José dos Campos – SP, a cerimônia de
assinatura do Termo de Cooperação entre o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e a Secretaria Permanente da
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (SP-OTCA) que
visa, através da cooperação técnica entre as instituições,
disponibilizar as metodologias e tecnologias de monitoramento da
cobertura florestal desenvolvidas pelo INPE aos Países Membros da
OTCA. O INPE/CRA, representado pela Dra. Alessandra Gomes,
chefe do Centro, será o principal responsável pelas ações desta parceria, acolhendo os consultores
e auxiliando nas ações previstas no projeto, como a realização de 12 cursos de capacitação em
monitoramento de florestas e assessoria na elaboração dos Planos Nacionais de Monitoramento.

Aniversário INPE-CRA
No último dia 01 de julho, o Centro Regional da Amazônia (INPE-CRA)
completou 3 anos nas suas atuais instalações localizado no Parque de
Ciência e Tecnologia do Guamá em Belém-PA. Com o intuito de ser
referência internacional em monitoramento de florestas tropicais, o
CRA oferece cursos internacionais de capacitação e treinamento de
pessoal em sensoriamento remoto e em técnicas de monitoramento de
florestas. Além disso, o centro trabalha com pesquisa e
desenvolvimento cientifico em projetos como TERRACLASS, DETER,
DETEX e URBIS Amazônia.
Para comemorar a data especial foi realizado um jantar, dia 11/07/13,
para os colaboradores do CRA que também celebraram os excelentes
resultados obtidos no último ano.

CRA realiza curso internacional de monitoramento de florestas
Durante as semanas de 8 à 26 de julho de 2013, o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, através do Centro Regional da
Amazônia (CRA) realiza o “Curso Internacional de Monitoreo de
Bosques Tropicales” (Curso Internacional de Monitoramento de
Florestas Tropicais). Em sua 8ª edição, este curso, estabelecido
através da parceria conjunta entre INPE, IBAMA, JICA e ABC, visa
permitir aos participantes a implementar, em seus países, as
técnicas de monitoramento de florestas via satélite, ademais,
estreitar as relações diplomáticas entre o Japão e os países
participantes (Nicarágua, Guatemala e Panamá) com o Brasil,

líder mundial em monitoramento do desmatamento de florestas tropicais via satélite. O sistema
utilizado para aprendizagem foi o TerraAmazon e durante a permanência dos participantes haverá
visitas técnicas,
apresentações institucionais do INPE e dos projetos envolvidos, como o
TerraClass. As duas primeiras semanas do curso ocorreram em Belém, na sede regional do INPE e
na última semana, em Brasília, na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais, IBAMA.

10ª Reunião do Comitê Gestor do PMV
O município de Altamira recebeu, no dia 2 de julho,
representantes do poder público, dentre eles o Ministério
Público Federal, o Ministério Público Estadual, o IBAMA e o
INPE, representado pela Chefe do Centro Regional da
Amazônia, Dra. Alessandra Gomes, representantes de
municípios da região, a iniciativa privada, ONGs e
sociedade civil para a 10ª Reunião do Comitê Gestor do
Programa Municípios Verdes, realizada no Centro de
Convenções da cidade, para discutir estratégias para o
desenvolvimento sustentável do Pará e da região.
Durante a reunião foram discutidos assuntos importantes,
como a aprovação pelos membros do COGES da revisão dos critérios da lista do
desmatamento do Ministério de Meio Ambiente e a discussão dos critérios que categorizam
os municípios integrantes do Programa. Além disso, foram apresentados projetos de apoio
às cadeias produtivas do Estado, e também os resultados de 2010 do Projeto TerraClass,
do INPE, cujo objetivo e qualificar desflorestamento da Amazônia legal, tendo como base
as áreas mapeadas pelo Projeto PRODES (Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira
por Satélite).

