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Curso oferece técnicas de monitoramento por satélites da extração seletiva de madeira
No Centro Regional da Amazônia (CRA), em
Belém (PA), foi realizado de 30 de novembro a 4
de dezembro o curso Monitoramento de
Exploração Seletiva de Madeira. Profissionais
de diferentes instituições tiveram contato com a
metodologia para detecção de extração seletiva
de madeira. Essa é a base do DETEX, um dos
projetos que compõem o Programa Amazônia
do Instituto.
Foram convidados 22 técnicos do Departamento
de Inteligência da Polícia Federal, Serviço
Florestal Brasileiro (SFB), Instituto de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul
(IMASUL), Embrapa Oriental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Trairão/PA,
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Universidade Federal do Pará (UFPA).
Reunião de Encerramento das Áreas do INPE
A Chefe do Centro Regional da Amazônia, Alessandra Gomes, participou da reunião de
encerramento de exercício de 2015 promovida pela Direção do INPE nos dias 09, 10 e 11 de
dezembro, onde apresentou os resultados obtidos e os desafios enfrentados em 2015. Além
disso, foram apresentados os planos e projetos que devem ser desenvolvidos em 2016. Os
destaques da apresentação do CRA foram o lançamento do Projeto de vídeo-aulas em
Monitoramento de Florestas em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina
(CAF) e a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE), o lançamento
do Capacitree – Projeto de Capacitação em Monitoramento de Florestas e o inicio e execução
dos projetos financiados pelo Fundo Amazônia.

Confraternização INPE/CRA
Os colaboradores do Centro Regional
da Amazônia se reuniram no dia 18 de
dezembro para confraternizar e festejar
mais um ano de resultados positivos
para o Centro. Na oportunidade a Chefe
do CRA, Alessandra Gomes, agradeceu
ao empenho de todos e conclamou a
todos que continuem a fazer o seu
melhor mesmo que em momentos de
dificuldades.
No mesmo dia, às 18 horas,
foi
realizada uma missa com intenções de
agradecimento a 2015 e desejos de
prosperidade em 2016 ao CRA, na
Basílica Santuário de Nazaré.

