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Reunião Projeto OSE-GUYAMAPA em Caiena – Guiana Francesa 

Durante os dias 10 a 14 de março, em Caiena (Guiana Francesa), a Dra. Alessandra Gomes esteve 

reunida com coordenadores do projeto OSE Guyamapa, a convite do Institut de recherche pour le 

développement – IRD, para tratar das próximas ações do projeto, reuniões, produtos, orçamentos 

e locais para divulgação dos resultados, previsto para junho deste ano. Também foram definidas as 

datas para entrega de relatórios, textos e dados, que vão compor o site do projeto. Nos dois 

últimos dias da visita também foi apresentado o Geocatálogo e um breve treinamento de como 

deverá ser a inserção de dados do projeto, bem como as regras e formatações necessárias. A Dra. 

Alessandra ainda realizou entrevista para a TV local, mostrando a importância da parceria entre 

INPE e IRD, mostrando a já consolidada amizade entre Brasil e França.  

 

1ª Reunião do Comitê Técnico da LDI 

O pesquisador do CRA, Dr. Marcos Adami, participou como membro, no dia 14 de março, da 

1ª Reunião do Comitê Técnico para acompanhamento das ações relacionadas à criação da LDI – 

Lista do Desmatamento Ilegal no Estado do Pará, apoiando e acompanhando a definição, 

divulgação e fiscalização das atividades e empreendimentos situados em áreas desmatadas 

ilegalmente. O Comitê Técnico é gerenciado pela Coordenação do Programa Municípios Verdes e 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará. 

Reunião Projeto BNDES/OTCA 

A Dra. Alessandra R. Gomes participou de reunião via skype para tratar de assuntos relacionados 

ao projeto BNDES/OTCA. Nesta ocasião foram discutidas formas de melhorar a interação no 

projeto, e foi definido o coordenador regional, Sr. Carlos  Salinas, o gerente administrativo, Sr. 

Gert Antonius, e o assistente técnico regional, Sr. Rubens, que estarão em contato direto com o 

INPE/CRA para as questões de compras e contratações, mais diretamente com a Sra. Ana 

Nascimento e o Sr. Fernando Furtado. Também foram abordados assuntos como a finalização do 

Mapa Regional, a agenda de capacitações para 2014 e futuras reuniões do projeto.  Uma nova 

reunião presencial deve ser marcada, com data a definir.  



 

Lançamento do Programa PAC 2 com a Presidente Dilma Roussef 

No dia 21 de março, o Dr. Leonel Perondi, Diretor do INPE, e a Dra. 

Alessandra Gomes, Chefe – CRA, estiveram no lançamento do 

programa PAC 2 pelo Governo Federal, no Hangar  em Belém, que 

prevê ações e recursos na área de mobilidade urbana. Nesta 

ocasião, a Presidenta Dilma Roussef falou sobre os investimentos 

que serão destinados ao Estado do Pará e à cidade de Belém para 

melhorar condições de transporte da população. Também 

estiveram presentes o Governador do Estado, Sr. Simão Jatene, o 

Prefeito, Sr. Zenaldo Coutinho, ministros e chefes de diversas 

instituições federais, estaduais e municipais. 

Visita da Direção do INPE ao CRA 

O CRA recebeu nos dias 20 e 21 de março a visita do Diretor do 

INPE, Dr. Leonel Perondi, que veio acompanhado do Chefe de 

Gabinete do INPE, Dr. Carlos Alexandre de Souza, e do professor 

Dr. Paulo Augusto Sobral Escada. Essa visita teve o intuito de 

apresentar as instalações do CRA bem como os projetos 

desenvolvidos aqui. Além disso, serviu para alinhar as demandas 

especificas do Centro ao restante do instituto demonstrando as 

necessidades para que o Centro Regional da Amazônia atinja sua 

missão. 

Reunião SEMA e INPE-CRA 

No dia 24 de março a Doutora Janaina Maia participou de uma reunião no Gabinete da Secretaria 
de Meio Ambiente do Pará (SEMA). O objetivo da reunião foi discutir a possibilidade de parcerias a 

respeito da utilização e capacitação na Metodologia de Detecção de Corte Seletivo desenvolvida 
pelo INPE. A SEMA possui uma sala de monitoramento e acredita-se que com a metodologia do 

DETEX, e uma equipe capacitada, poderiam aumentar a efetividade desta sala. Outras reuniões 
aconteceram para efetivar essa parceria. 

Reunião Projeto Queimadas  

No dia 25 de março, em São José dos Campos/SP, a Dra. Alessandra  Gomes se reuniu com 

integrantes do projeto Queimadas, Dr. Alberto Setzer, Dr. Fabiano Morelli e Sr. Luis Maurano, para 

discutir sobre o andamento do projeto Queimadas-CRA, que envolve equipe do CRA para realizar 

estudos na área de queimadas (focos de queima e cicatrizes). Nesta reunião foram estabelecidas 

ações para melhorar a comunicação e troca de informações, além de alinhamento de estratégias 

para futuras ações de treinamento do Sr. Jadson Silva  e Sra. Tamires Lisbôa no INPE em 

SJCampos/SP. O Dr. Fabiano Morelli também deve definir data para ministrar curso em Belém 

sobre Monitoramento de Queimadas, a ser oferecido ao CRA e instituições parceiras. 



 

 

Encontro dos MPA Latino Americanos Sobre Desmatamento Realizado no Equador 

Durante 2 dias, na província de Sucumbios, no Equador, a 

Dra.  Alessandra R. Gomes participou da reunião/encontro do 
Grupo de Trabalho em Monitoreo Satelital de Deforestación en la 

Amazonía, a  convite da Rede Latino Americana de Ministério 
Público Ambiental, para discutir temas como monitoramento de 
florestas e desmatamento com base em dados de satélite. Foi 

apresentado o Programa Amazônia e todos os projetos que o 
compõe para entender a dinâmica da alteração da paisagem. 

Nesta ocasião muito foi perguntado sobre como o Brasil opera e 
atua na área de monitoramento florestal. A Fiscalía (Ministério 
Público) organizou uma visita ao Parque Ecológico Recreativo de 

Lago Agrio (Parque PERLA), com direito a um passeio pelo Parque e exibição de comidas e danças 
típicas de uma comunidade da região. Deste projeto devem surgir ações junto ao MP do Estado do 

Mato Grosso do Sul e também capacitação prevista para o Equador, visando demandas mais locais 
das atendidas pelo projeto desenvolvido entre INPE e  OTCA. 

 

Criação da REBIO Gurupi - MA 

De 24 a 26 de março o Dr. Igor Narvaes, pesquisador do CRA, representou o INPE no Grupo de 
Trabalho da Reserva Biológica do Gurupi – MA que visa a criação da REBIO Gurupi. O principal 

assunto discutido nesta reunião referiu-se ao “acordo de convivência”, constituído para elaborar 
um diagnóstico da situação atual da REBIO Gurupi, tanto sobre sua condição em termos de 
biodiversidade e preservação ambiental como da situação das populações humanas que hoje vivem 

na área. Participaram representantes do ICMBio, MPEG, SEMA, Aprovale entre outros.  
 

Aula de Mestrado na Universidade do Estado do Pará 

Nos dias 27 e 28 de março a Doutora Janaina Maia, colaboradora 

do CRA, participou da disciplina “Interdisciplinaridade, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade” oferecida pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Estadual do 

Pará. Na ocasião foi ministrada aula com o tema “Gestão de 

Bacias Hidrográficas, Governança da Água e Ecologia da 

Paisagem” por meio da aplicação de dinâmicas voltadas para a 

sustentabilidade ambiental e sensibilização dos alunos. No 

segundo dia trabalhou-se com a metodologia do Planejamento 

Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e os 

alunos construíram e apresentaram operativos dessa metodologia, a saber: Biosfera, Ambiente, 

Cidadania Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Saúde Integral e Governança da Água. 

 

 



 

Reunião Projeto DETEX-CIRAD 

No dia 31 de março os Doutores Igor Narvaes e Janaina Maia receberam, no Centro Regional da 

Amazônia (CRA/INPE), os pesquisadores Valéry Gond e Plinio Sists, do CIRAD/França (La 

recherche agronomique pour le développement). O objetivo da reunião foi a apresentação da 

Metodologia de Detecção de Corte Seletivo e Degradação Florestal desenvolvidas por ambas as 

instituições e a discussão a respeito de uma parceria futura. Dentre os encaminhamentos definiu-

se a realização de outras reuniões para afinar os interesses comuns e apresentação do plano de 

trabalho de uma pesquisadora que irá desenvolver o Pos-Doc na área de interesse, com uma 

possível visita ao INPE. 

Participação em Bancas Examinadoras 

 Dr. Marcos Adami 

o Luis Waldyr Rodrigues Sadeck – Qualificação de Mestrado – UFPA  

o Alessandra Monteiro Lopes – Qualificação de Mestrado – UFPPA 

o Iranilda da Silva Moraes – Dissertação de Mestrado – UFPA  

o Priscilla Flores Leão Ferreira Tamasauskas - Qualificação de Mestrado – UFPA  

 Dra. Alessandra R. Gomes  

o Danilo Frazão – Dissertação de Mestrado – UFPA  

 

Próximas Atividades – Agenda CRA 

 Visita da servidora Hilcéa Ferreira 

 Participação do evento em homenagem aos 10 anos do SIPAM – Belém 

 Reunião IRD 

 Treinamento ao Geocatalogo do Projeto OSE-GUYAMAPA 

 3ª Reunião de Acompanhamento do Projeto URBIS Amazônia 

 Reunião Projeto TerraClass Cerrado 

 Reunião entre INPE, MMA, FAO e COMIFAC em Douala – Camarões 

 Curso OTCA I 

 Workshop “Paisagens Sustentáveis Brasil: Resultados e Coordenação” 

 Reunião para Reestruturação do Centro de Visitantes do INPE - São José dos Campos 

 Reunião do Grupo de Trabalho em Monitoreo Satelital de Deforestación em la Amazonía - 

Equador 

 


