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Lançamento da pedra fundamental da sede da OTCA 

Como parte da comemoração dos 35 anos do Tratado de 
Cooperação Amazônica foi lançada, no dia 01 de agosto, a pedra 

fundamental para a construção da nova sede da OTCA em Brasília. 
O tratado foi assinado visando a reforçar a soberania sobre a 
região amazônica, procurar um desenvolvimento sustentável desta 

região e reduzir as assimetrias entre os Países Membros (Brasil, 
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana). 

O evento reuniu autoridades do governo, de organizações 
internacionais, embaixadores e altos funcionários dos países 
membros. Participaram do lançamento o Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota; o 

Secretário Geral da OTCA, Robby Ramlakhan, o embaixador do Suriname e presidente da 
Comissão de Coordenação do Conselho de Cooperação Amazônica (CCOOR), Marlon Mohamed 

Hoesein e o INPE-CRA esteve representado pelas Dras. Alessandra Gomes e Janaína Maia. 

Visita da Missão de Professores japoneses ao CRA 

No dia 01 de agosto o INPE-CRA recebeu uma missão composta 
de professores japoneses e representantes da JICA (Japan 

International Cooperantion Agency) no Brasil. O objetivo da 
missão era mostrar aos professores de escolas japonesas 

informações sobre o Brasil e principalmente sobre os resultados 
da cooperação realizada com o Japão. A JICA é um órgão do 
Governo Japonês responsável pela implementação da Assistência 

Oficial para o Desenvolvimento (ODA) que apoia o crescimento e 
a estabilidade sócio-econômica dos países em desenvolvimento 

com o objetivo de contribuir para a paz e o desenvolvimento da 
sociedade internacional. Entre os projetos realizados pela 

parceria Japão-Brasil está o Curso Internacional de Treinamento 
de Monitoramento de Florestas Tropicais, dentro do Programa de 

Treinamento para Terceiros Países, realizado  pelo INPE, IBAMA, ABC e JICA, que tem duas 

semanas desenvolvidas no CRA, em Belém. Os professores conheceram as instalações do CRA, 
suas atividades e visitaram os projetos desenvolvidos no Centro acompanhados pelo Dr. Marcos 

Adami.  

Reunião INPE/CRA, EMBRAPA e SFB em Brasília 

Durante os dias 23/07 e 05/08 a chefia do Centro Regional 

da Amazônia esteve em viagem em São José dos Campos - 

SP e Brasília – DF participando de reuniões com setores do 

INPE e com outras instituições que mantem 

relacionamentos com o Centro. Uma das reuniões foi a 

ocorrida em SJC-SP acerca do Programa de Capacitação 

Institucional (PCI-INPE) que resultou na obtenção de uma 

bolsa PCI para o estagiário do Projeto DETER-B, Douglas 

Moraes.  



 

 

Outra reunião proveitosa para o CRA foi a realizada entre 

INPE, EMBRAPA-Monitoramento e Serviço Florestal Brasileiro 

em Brasília onde estiveram presentes representando o CRA, a 

Dra. Alessandra Gomes e a Dra. Janaina Maia que resultou 

numa parceria entre as instituições e no projeto de Paisagens 

Sustentáveis, desenvolvido pelo Dr. Michael Keller, 

pesquisador da NASA. Foi fechado um programa de 

capacitação para SFB e CRA em dados LIDAR e na 

metodologia DETEX, e parcerias para utilização de dados 

LIDAR para rastreamento de exploração seletiva de madeira e 

correlação com dados coletados em campo.  

 

Também houve uma reunião com a OTCA (Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica) em que foram discutidos 

os resultados do Projeto de Monitoramento I em andamento e 

a primeira reunião para o Projeto de Monitoramento II com 

financiamento aprovado pelo BNDES. Por fim, a Dr. Alessandra 

participou de um encontro com a Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), financiadora alemã com 

interesse em desenvolver alguns projetos com o INPE-CRA na 

área de capacitação e de monitoramento de queimadas. Esse 

encontro resultou no pré-agendamento de uma visita ao INPE, 

de representantes da GIZ Europa, África e Ásia, em outubro de 

2013, com programação e arranjos institucionais ainda em 

construção. 

Próximas atividades - Agenda CRA 

 Palestra “Ações de fiscalização do IBAMA no Estado do Pará e utilização de dados do 

Programa Amazônia” 

 Comemoração do Aniversário do INPE – SJCampos/SP 

 Visita de professores da Universidade de Harvard – EUA ao CRA 

 Visita GIZ América Central ao CRA 

 Reuniões com instituições parceiras: Instituto Evandro Chagas, IDEFLOR e Universidades. 

 Oficinas CRA 


