
 

COMUNICRA 
 
Informativo/ Ano 1 – nº 10 – Dezembro/2013 

 

Visita Dr. Morelli -  Projeto Queimadas 

 No período de 2 a 6 de dezembro de 2013 o CRA recebeu a visita do Dr. Fabiano Morelli, 
integrante do Projeto “Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais”, desenvolvido 

pelo INPE em São José dos Campos. As atividades tiveram como principal objetivo discutir 
e adequar a metodologia a ser desenvolvida pelos colaboradores do CRA para a definição 

de critérios de caracterização, identificação e mapeamento de cicatrizes de áreas 
queimadas em distintos ambientes na Amazônia Legal Brasileira.  

Visita de Comitiva Colombiana 

 No dia 3 de dezembro o Centro Regional da Amazônia recebeu uma comitiva da Colômbia 

formada pelo Governador de Caquetá, do Prefeito e Secretário Estadual de Planejamento 
do município de Solano do referido estado em companhia de membros da ONG The Nature 

Conservancy – TNC. A comitiva foi recebida pela Chefe do Centro, Dra. Alessandra Gomes, 
que fez uma apresentação das atividades do INPE acerca do monitoramento de florestas e 

as ações adotadas no âmbito do projeto OTCA. 

 

Seminário Internacional de Avaliação TCTP de Monitoramento de Florestas 

De 3 a 5 de dezembro aconteceu no CRA o Seminário 

Internacional de Avaliação TCTP de Monitoramento de Florestas 

promovido pela JICA, ABC, IBAMA e INPE/CRA. O evento reuniu 

técnicos dos países que participaram dos treinamentos 

promovidos pelo projeto TCTP de Monitoramento de Florestas e 

das instituições parceiras. O objetivo do evento foi avaliar 

resultados do projeto e socializar a implantação dos 

conhecimentos adquiridos nos cursos nos países envolvidos. Os países participantes foram 

Equador, Peru, Colômbia, Guatemala, Panamá, Nicarágua, Barbados, Jamaica, El Salvador, 

Angola, Moçambique, Senegal, Congo, Guiné, Camarões, Filipinas, Vietnã, Indonésia, 

Tailândia e Malásia. 

Curso de Monitoramento de Florestas Tropicais  - COMIFAC/ FAO 

De 9 a 20 de dezembro ocorre no CRA o curso internacional 

promovido pela Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura – FAO em parceria com o INPE 

dentro do Programa de Formação Internacional sobre 
Monitoramento de Florestas Tropicais, para países do 

COMIFAC (África – Bacia do Congo). Estão presentes neste 
curso técnicos  da República Democrática do Congo – RDC, 

Chade, Ruanda e Burundi. Durante o treinamento os técnicos 
serão capacitados na utilização do sistema TerraAmazon para 

uso no monitoramento de florestas.  



 

Seminário REDD+ para o Escudo das Guianas 

A chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes, participou como palestrante convidada do 
Seminário REDD+ para o Escudo das Guianas no dia 10 dezembro em Macapá – AP. O 

evento promovido pelo Projeto REDD+ contou com a participação da SEMA – AP e IEF 

– AP além de representantes da Guiana Francesa, Guiana e Suriname. A representante do 
INPE apresentou a palestra intitulada “Tropical Forest Monitoring: Activities from INPE – 

Amazon Regional Center”. 

Seminário PCI 

Aconteceu entre os dias 2 e 6 de dezembro na sede do INPE 

em São José dos Campos o Seminário de Avaliação dos 

Subprogramas PCI do INPE. No evento os participantes e 

coordenadores do Programa de Capacitação Institucional 

dividiram suas experiências relacionadas às suas áreas de 

atuação a fim de avaliar o andamento do Programa e subsidiar 

futuros aperfeiçoamentos. Representaram o CRA os bolsistas 

Cesar Augusto dos Santos, Douglas Moraes e Mirian Dias, sob 

a supervisão da Sra. Sônia Moraes, servidora. 

Reunião de Direção 

Durante a semana de 16 a 20 de dezembro ocorreram reuniões de Direção para apresentar os 

resultados de todas as áreas do INPE. A Dra. Alessandra Gomes, Chefe do Centro Regional da 

Amazônia, apresentou as principais atividades desenvolvidas pelo CRA e perspectivas de projetos 

para 2014. A reunião também contou com outras apresentações, principalmente na área de Gestão 

(COF, CGI, DGP, CPA e CTI). 

Confraternização dos Colaboradores CRA 

No dia 13 de dezembro foi realizada a Confraternização do 

CRA, com almoço, amigo oculto e missa de intenções para o 

CRA, realizada na Basílica Nossa Senhora de Nazaré. 

Servidores, colaboradores, consultores, bolsistas e 

estagiários reuniram-se para comemorar mais um ano de 

resultados positivos obtidos graças ao esforço e empenho 

conjunto de todos que fazem parte desta instituição. 

Continuaremos caminhando com o intuito de fazer e ser o 

melhor no que fazemos. Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz, saúde, fraternidade e 

felicidade a todos do CRA!!! 


