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Ciclo de seminários e debates na EMBRAPA Amazônia Oriental 

Na semana de 05 a 09 e no dia 14 de agosto a EMBRAPA Amazônia Oriental promoveu o debate de 
temas relevantes para a Amazônia como o novo Código Florestal, direito dos povos indígenas, 

recursos genéticos entre outros. O evento serviu para o planejamento estratégico na EMBRAPA que 
ajudará na construção do V Plano Diretor da Unidade (PDU). Os palestrantes convidados foram do 
Ministério Publico do Pará e do Distrito Federal, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Universidade de São Paulo, Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento 
Sustentável, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará e da própria Embrapa. 

Participaram representando o CRA a Dra. Alessandra Gomes e a Dra. Janaina Maia.  

Palestra com o Superintendente do IBAMA 

No dia 09 de agosto ocorreu no auditório do INPE-CRA a palestra 
“Ações de fiscalização do IBAMA no Estado do Pará e a utilização 

de dados do Programa Amazônia” ministrada pelo 
Superintendente do IBAMA no Pará, Hugo Américo Rubert 

Schaedler. A palestra, fruto da parceria entre INPE e IBAMA, 
serviu para demostrar um panorama de como as ações 
efetuadas pelo IBAMA são realizadas e como os dados gerados 

pelo INPE ajudam estas ações. Estiveram presentes além dos 
servidores e colaboradores do CRA, alunos da Universidade 

Federal do Pará – UFPA, Universidade Federal Rural da Amazônia 
– UFRA e Universidade do Estado do Pará – UEPA.  

CRA recebe servidora Marisa Barbosa para reuniões internas 

Entre os dias 12 e 15 de agosto, o INPE-CRA recebeu a servidora Marisa Barbosa, do INPE-
SJCampos, que realizou reuniões com os servidores da administração, Secretaria e Chefia do 
Centro Regional da Amazônia. O encontro também contou com a presença de servidores do 

IBAMA - PA. Os assuntos discutidos estavam relacionados à área administrativa como noções de 
compra direta e licitações e como funciona a gestão e fiscalização de contratos. Ao fim do encontro 

os servidores da administração e chefia puderam alinhar ideias, solucionar problemas e estipular 
metas para o andamento dos processos internos a fim de manter o bom funcionamento do Centro.  

Próximas atividades - Agenda CRA 

 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 


