COMUNICRA
Informativo Ano II – nº 21 – Dezembro/2014

I Curso Internacional de Monitoramento da Cobertura Florestal Amazônica - OTCA
No período de 01 a 05 de dezembro, realizou-se no Laboratório do
INPE-CRA, o I Curso Internacional de Monitoramento de Queimadas
por Satélite, que faz parte do Projeto Monitoramento da Cobertura
Florestal Amazônica, fruto da cooperação técnica INPE-OTCA-BNDES.
Participaram do curso os países sul-americanos Bolívia, Colômbia,
Equador, Peru, Suriname e Guiana, bem como 5 colaboradores do
CRA. Ministrado pelo Dr. Fabiano Morelli, o curso tratou dos
produtos
gerados
operacionalmente
pelo
programa
de
monitoramento de queimadas e incêndios florestais por satélite do
INPE, bem como do cálculo e previsão do risco de fogo da vegetação
e variáveis ambientais de tempo e clima.

Reunião Projeto TerraClass Cerrado
Durante o dia 02 de dezembro, foi realizada na sede da Embrapa Monitoramento por Satélites, em
Campinas-SP, uma reunião com os coordenadores do referido projeto (INPE/SJC, INPE/CRA,
EMBRAPA-CNPTIA, EMBRAPA-Informática Agropecuária, UFG, e MMA). Com a presença dos
pesquisadores Dr. Igor da Silva Narvaes e Dr. Marcos Adami foram abordadas as principais
questões referentes a possibilidade de realização de auditoria das classificações das fitofisionomias
florestais do Cerrado, fluxo de trabalho entre as diferentes classes geradas pelas instituições
envolvidas no projeto, prazos de entrega de produtos/relatórios, e possível prorrogação do prazo
do projeto junto ao órgão financiador (BNDES)..

VI Congresso da Rede Latino-americana de Ministério Público Ambiental
A Chefe do Centro Regional da Amazônia, Dra. Alessandra Gomes, foi
convidada pela Rede Latino-americana de Ministério Público Ambiental
para participar do VI Congresso da Rede Latino-americana de Ministério
Público Ambiental que ocorreu entre 02 e 05 de dezembro em Buenos
Aires, Argentina. A servidora palestrou no painel Monitoramento
Satelital, Exploração de Florestas e Incêndios Florestais com a palestra
“A experiência do INPE no combate a deflorestação no Brasil e as
oportunidades de atuação conjunta com os Ministérios Públicos”. O
evento serve para o compartilhamento de experiências dos diferentes
organismos dos países participantes da REDE e o estabelecimento de estratégias para combater o
flagelo dos delitos que afetam o meio ambiente.

Apresentação dos Projetos do CRA à Imprensa
Durante o dia 10 de dezembro, foram recepcionados pelo Pesquisador Dr. Igor Narvaes
representantes da imprensa ligada ao Governo do Estado do Pará, que fizeram parte da cobertura
da Arena de Serviços em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, realizada pela diretoria do Parque
de Ciência e Tecnologia do Guamá. Neste, foram apresentados os projetos de monitoramento do
bioma amazônico e as atividades de capacitação desenvolvidas pelo CRA.

Seminário Franco-Brasileiro
A Embaixada da França no Brasil, O Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) e o Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) em parceria com
o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I
(CONSECTI), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e a Unviersidade de Brasília (UnB) convidaram a
Dr. Alessandra Gomes, Chefe do CRA, para participar do Seminário
franco-brasileiro: "Pesquisa Científica e Políticas Públicas para um Desenvolvimento
Sustentável na Amazônia", nos dias 11 e 12 de dezembro de 2014, em Brasília, DF. O objetivo
do evento foi de apresentar e debater a maneira com que pesquisa científica e políticas públicas
estão se aproximando para contribuir melhor para um desenvolvimento sustentável na Amazônia.
A servidora participou do evento fazendo parte da mesa-redonda “Promover um diálogo entre
ciência, inovação e desenvolvimento local sustentável”.

Reunião INPE-Embrapa CPATU e CNPTIA
No dia 16 de dezembro foi realizada uma reunião no CRA contando com a presença de
pesquisadores da Embrapa Agropecuária e Informática e Embrapa Amazônia Oriental. Os
pesquisadores Alexandre Coutinho, Júlio Esquerdo e Adriano Venturieri foram recebidos pela Chefia
do CRA, quando tiveram a oportunidade de discutir sobre o andamento do projeto TerraClass 2012
e 2004, além de informes sobre os projetos que serão desenvolvidos junto ao BNDES.

Confraternização CRA
No último dia 18 de dezembro todos os colaboradores do
Centro Regional da Amazônia participaram de um almoço de
confraternização em que foram celebrados os bons
resultados de 2014. Entre eles, o lançamento dos dados do
Projeto TerraClass 2012, o aumento dos cursos de
capacitação internacionais e das parcerias institucionais.

