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Príncipe da Noruega visita o INPE em Belém
O príncipe herdeiro da Noruega Haakon Magnus visitou, no dia 19 de novembro, a sede do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), em Belém. No Centro Regional
da Amazônia (CRA/INPE), Haakon
conheceu os projetos de monitoramento
de florestas tropicais desenvolvidos no
Centro e ações conjuntas entre INPE e
IBAMA para combater o desmatamento
ilegal. Na chegada ao Centro, o príncipe
foi recebido pelo diretor do INPE, Dr. Leonel Perondi. Além de Alessandra Gomes, chefe o
CRA, Alex de Souza, superintendente regional do IBAMA participaram das ações que
envolveram a programação.
8º EU-Brasil
O pesquisador Marcos Adami este em Ispra, na Itália, de 23 a 27 de novembro, para o 8º EUBrasil Dialogo Setorial “Monitoramento de Degradação Florestal por Meio de Sensoriamento
Remoto”, realizado na Centro de Pesquisa da Comissão Europeia. O objetivo do encontro foi o
fortalecimento da colaboração entre INPE e grupo de pesquisa da JRC ForObs no campo da
floresta tropical e avaliação de mudança de cobertura com imagens de sensoriamento remoto.
Projeto Amazônia SAR
O pesquisador Igor Narvaes esteve em Brasília nos dias 1º e 2 de outubro participando da
reunião de coordenação do Projeto Amazônia SAR, realizada nas dependências do
CENSIPAM. Na ocasião, Narvaes ministrou palestra sobre de imagens de radar em diferentes
frequências e polarizações para a discriminação de áreas desmatadas. Mais tarde, ainda
participou das discussões sobre a proposta financeira para o desenvolvimento das atividades
que caberão ao INPE/OBT e INPE/CRA: Estiveram presentes a Chefe da OBT, Dra. Leila
Fonseca, além de representantes da FUNCATE e do coordenador do Projeto Amazônia SAR,
Péricles Cardim.
Cooperação Brasil-Equador
Ocorreu na Agência Brasileira de Cooperação (ABC), em
Brasília, no dia 2 de outubro, reunião proposta pelo Ministério
do Meio Ambiente para tratar dos Projetos de Monitoramento
da Amazônia. Participaram Diana Pabón, do MMA/Equador,
além dos pesquisadores Igor Narvaes e Luís Maurano do
INPE e Luiz Galvão, técnico da ABC. Foi apresentado o
Programa Amazônica, desenvolvido pelo INPE, para auxiliar o
Equador na elaboração de um projeto de ALERTAS
TEMPRANAS.

Projeto OTCA – Bacia Amazônica
Entre os dias 5 e 8 de outubro, Alessandra Gomes, esteve em Lima, no Peru
para a Reunião do Comitê Diretivo do Projeto de Monitoramento da OTCA
com o BNDES, do qual o INPE é parceiro técnico.

