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VIII Seminário Nacional de Perícias em Crimes do Meio Ambiente
No período de 04 à 06 de novembro a Doutora Janaina Maia participou
do VIII Seminário Nacional de Perícias em Crimes de Meio Ambiente e do
V Seminário Nacional de Engenharia Legal, realizados na cidade de Porto
Velho/RO, no qual foi proferida a palestra “Projetos de Detecção de
Exploração Seletiva em desenvolvimento pelo INPE/CRA – Belém”. O
evento foi importante para reforçar a parceria que o Centro Regional da
Amazônia possui com a Polícia Federal, em virtude da metodologia
DETEX, utilizada para auxiliar no embasamento e construção de laudos
em casos de crimes ambientais de desmatamento.

Reunião com a Gerência Científica do LBA
Durante a manhã do dia 05 de novembro, foi realizada nas dependências do MPEG (Museu
Paraense Emilio Goeldi) uma reunião científica com os novos integrantes da gerência do LBA, à
saber a sua gerente científica Muriel Saragossa e sua gerente operacional, onde foram tratadas
questões referentes ao ambiente de pesquisa e integração entre diferentes instituições atuantes na
Amazônia legal (i.e MPEG, EMBRAPA-CPATU, INPE/CRA, INPA, LBA). Foram propostas melhorias na
articulação entre LBA e outras instituições, aumento de bolsas de produtividade de pesquisadores
envolvidos em projetos desenvolvidos em suas áreas e reativação de seu conselho científico,
melhoria dos sítios experimentais, entre outras medidas. O Pesquisador Dr. Igor Narvaes
representou o INPE-CRA na oportunidade.

XI Congresso de Gestão de Pessoas
Como parte do constante aprimoramento das competências dos servidores do CRA a Chefe do
Centro, Dra. Alessandra Gomes, a Chefe Substituta, Sônia Moraes e a servidora Célia Lemos
participaram do XI Congresso de Gestão de Pessoas que teve como tema Humanização para
Gestão – Envolvimento, Comprometimento, Integração e Sustentabilidade. O evento promovido
pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional PA contou com palestras, minicursos,
painel e palestra magna e ocorreu nos dias 06, 07 e 08 de novembro.

Curso FAO (Sri Lanka)
Do dia 10 a 21 de Novembro, aconteceu no INPE – Centro
Regional da Amazônia, em Belém, o curso de Capacitação de
Monitoramento das Florestas Tropicais com a Metodologia
PRODES
utilizando
o
software
livre
TerraAmazon,
desenvolvido pelo INPE. O curso foi ministrado pelos
consultores da FAO, João Felipe Kneipp e Amélie Arquero, e
pela consultora da OTCA, Bianca Marcuartú. Os participantes
do curso são atores da gestão ambiental em seus países. Os
países participantes foram Sri Lanka e República da Índia.

Reunião INPE e FAO
Durante os dias 10 e 11 de novembro estiveram presentes na
FAO/Roma, as pesquisadoras Alessandra Gomes e Lúbia Vinhas, para
discussões no contexto do Acordo de Parceria entre INPE e FAO que
prevê capacitação, implementação de ferramentas no Sistema
TerraAmazon e suporte e acompanhamento aos países definidos.
Durante estes dois dias, e com a companhia da Dra.Thelma Krug, foram
discutidas as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo INPE e FAO, o planejamento para
2015 e a definição de alguns protocolos para compra de equipamentos e outros itens. Por parte da
FAO estiveram presentes Maria Sanz, Inge Jonckheere e Danilo Mollicone, todos responsáveis pelos
orçamentos dos projetos relacionados. Após esta reunião muitas atividades foram firmadas,
agendadas afim de facilitar o andamento do projeto..

Evento CEO-GEOS em Genebra (Suíça)
Depois das reuniões realizadas em Roma, a Dra. Alessandra Gomes,
chefe do CRA, se dirigiu para Genebra, na Suíça, para participar da
Plenária GEO/CEOS, durante os dias 12, 13 e 14 de novembro.
Durante estes dias, juntamente com a pesquisadora Hilcéa Ferreira da
OBT e representante do INPE no GEO/CEOS, foram tratadas questões
relacionadas ao AfricaGEOSS, um grupo que atua especificamente na
África para atender demandas na área de sensoriamento remoto. Durante o evento foram
discutidos o fortalecimento e a multiplicação das oportunidades atuais de colaboração entre nações
africanas com instituições internacionais, identificando novas parcerias para as iniciativas
estratégicas. A participação do Brasil no apoio ao AfriGEOSS é estratégico para a efetivação do
programa CBERS for Africa como instrumento de cooperação do país e a continuação da iniciativa
de Democratização de Dados liderada pelo Brasil.

Reunião de Parceria INPE e JRC (Joint Research Centre)
No dia 17 de novembro, foi realizado nas dependências do CRA uma reunião com o representante
do JRC (JOINT RESEARCH CENTRE), Dr. René Beuchle coordenador do Global Forest Resource
Monitoring (ForObs Project), Luis Aragão (INPE/SJC) e os pesquisadores do INPE/CRA, Dr. Igor da
Silva Narvaes e Dr. Marcos Adami. Nesta foram apresentadas as principais pesquisas
desenvolvidas pelo CRA, do ForObs Project e do projeto Trees, desenvolvido pelo INPE/SCJ, sob
coordenação do pesquisador Luis Aragão. Com o objetivo de melhorar a exatidão das estimativas
de sequestro de CO2 da cobertura florestal (REDD+) na Amazônia legal foram elencados alguns
encaminhamentos: Fornecimento de dados pelo JRC para o INPE/SJC; Fornecimento de dados pelo
INPE/CRA do projeto TerraClass; Organização de reuniões bi-anuais para discutir ideias a respeito
do tema, na forma do Workshop de cooperação técnico-científica.

Defesa de TCC no CRA
No dia 18 de novembro, a bolsista Magda Miranda, aluna do curso de
graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da
Amazônia, realizou a defesa do TCC intitulado “Análise Multitemporal da
Dinâmica do Uso e Cobertura do Solo na Reserva Biológica (REBIO) do
Gurupí, no Estado do Maranhão”, do qual o Pesquisador, Dr. Igor Narvaes,
e a colaboradora Funcate, Dra. Janaina Maia, participaram da banca
avaliadora. O projeto de TCC foi desenvolvido no contexto do projeto
DETER sob a orientação do Professor João Almiro e apoio do Centro
Regional da Amazônia, local onde foi realizada a defesa.

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais da Amazônia
No dia 20 de novembro a Dra. Janaina Maia participou do III Simpósio de Estudos e Pesquisas em
Ciências Ambientais na Amazônia, proferindo a palestra “Geoprocessamento e Sensoriamento
Remoto aplicados à Conservação da Natureza”. Na ocasião a Dra. Janaina aproveitou para
apresentar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Centro Regional da Amazônia (INPE/CRA) e
os principais projetos realizados nesta instituição. O evento foi promovido pelo Programa de
Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Pará (PPGCA/UEPA).

Palestra do Pesquisador Luiz Aragão – INPE/SJC
Além de participar de reuniões durante sua visita ao CRA o Pesquisador Luiz Aragão (DSR)
ministrou a palestra “Sensoriamento Remoto na Amazônia” no dia 18 de novembro no Auditório do
Centro Regional da Amazônia. Participaram da palestra os colaboradores do CRA, bolsistas, alunos
do Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pará e do curso
de Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará.

Reunião INPE e Embrapa com Ministra do Meio Ambiente
No dia 20/11/14 foi realizada uma reunião da equipe técnica do projeto TerraClass com a Ministra
do Meio Ambiente Izabella Teixeira. Nesta ocasião, os pesquisadores Marcos Adami, Alexandre
Coutinho, Júlio Esquerdo, João Guilherme e Alessandra Gomes estiveram reunidos com o
Secretário Carlos Klink e o Diretor do PPCDAm, Francisco Oliveira para apresentar os dados do
projeto TerraClass 2012 e traçar estratégias para divulgação dos dados, abordando questões
importantes sobre vegetação secundária, pastagem e agricultura. O lançamento ficou definido
para o dia.

Palestra OBT – Conhecer para não ignorar
No dia 28/11, às 16h, dentro do Programa "Conhecer para não Ignorar", foi apresentada nas
dependências da OBT/INPE, em São José dos Campos, uma noção dos projetos e atividades
desenvolvidas pelo Centro Regional da Amazonia (CRA). A Dra. Alessandra Gomes destacou os
projetos TerraClass (Amazônia e Cerrado), o DETER-B e o URBIS, que possuem atuações diretas
com pesquisadores da OBT. Também foi detalhado o projeto de capacitação e todos os
desdobramentos junto às instituições internacionais que atuam no projeto. A questão do número
reduzido de servidores e a quantidade de projetos desenvolvidos foi questionada.

