
 

 

 

 

 

Arraiá do CRA 

O mês de julho trouxe consigo a tradicional festa junina do Centro Regional 

da Amazônia. O Arraiá do CRA ocorreu no dia 1º reunindo funcionários e 

colaboradores com direito a comidas típicas, brincadeiras, quadrilha 

maluca e mais uma edição do concurso que escolheu o Garoto e a Garota 

CRA 2016, vencido por Jeremias Feitosa e Ronise Arraes. 

Chefia do CRA participa de reuniões técnico-administrativas 

A chefia CRA, Alessandra Gomes, esteve em Brasília nos dias 5 e 6 de julho, 

participando de reuniões propostas pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), no que se refere ao Programa de Monitoramento dos Biomas 

Brasileiros. Ela também visitou o Banco Mundial para tratar de projetos e 

recursos. Nos dias 7 e 8, Alessandra esteve em São José dos Campos para discutir 

projetos no que diz respeito à Comissão de Florestas da África Central (COMIFAC) e 

também para tratar de acordos de parcerias do INPE com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Esta última contou com a participação da Assessoria de Comunicação Interna 

do Instituto. 

Pesquisador do CRA participa de banca de qualificação 

No dia 8 de julho o pesquisador do CRA/INPE Marcos Adami esteve na banca avaliadora do exame de 

qualificação do trabalho de Ana Andrade, cujo título é Estudo preliminar sobre o uso do espaço por Lontra 

longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora, Mustelidae) na Amazônia Oriental. A mestranda é aluna Programa de 

Pós Graduação em Zoologia, executado pela UFPA em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Capacitree para Projeto OTCA 

De 4 a 15 de julho ocorreu no CRA a terceira edição de 2016 do Curso 

Internacional de Monitoramento de Florestas Tropicais. Participaram 

profissionais da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A capacitação foi 

ministrada em espanhol pelos consultores Carlos Da Costa e César Diniz 

e faz parte do Projeto de Capacitação em Monitoramento de Florestas 

por Satélite – Capacitree, fruto de parceria com a Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Com a vinda de técnicos estrangeiros a Belém, tais profissionais 

são capacitados para o monitoramento efetivo de maior parte da região. O trabalho desenvolvido pelo 

INPE torna o Brasil líder em iniciativas internacionais para o controle do desmatamento e da degradação 

florestal a nível mundial. A notícia está disponível aqui. 
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OTCA comemora 38 anos de assinatura do Tratado 

De volta a Brasília, Alessandra Gomes participou em 15 de julho da 

cerimônia em comemoração ao 38º aniversário da assinatura do Tratado de 

Cooperação Amazônica. Nessas quase quatro décadas, a Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) é referência regional para 

questões como manejo sustentável de florestas, proteção da biodiversidade 

e a gestão de recursos hídricos na Amazônia. A organização 

intergovernamental é constituída pelos países Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, incentivando o 

desenvolvimento sustentável e a inclusão social da região amazônica. A 

OTCA é parceira do Centro Regional da Amazônia na realização do projeto 

Capacitree, do INPE, que gera material didático e capacita técnicos 

estrangeiros na área geotecnologias, para que possam reproduzir o modelo 

de monitoramento de florestas por satélite já executado pelo Brasil. 

Reunião do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros 

De 18 a 22 de julho a chefe do CRA, Alessandra Gomes esteve na capital federal 

para reuniões técnicas com equipes do Programa de Monitoramento de Biomas 

Brasileiros, do MMA. Como se sabe o programa visa estender a todo o território 

brasileiro um monitoramento que já vem sendo feito na Floresta Amazônica, 

desde 1988, e no cerrado, desde 2002. Os projetos TerraClass e DETER-B, do 

INPE e executados no Centro Regional da Amazônia compõem a estratégia 

do Ministério no desenvolvimento desse programa. 

Gabriel Lui (MMA), Alessandra Gomes 

(CRA/INPE) e Carlos Salinas (OTCA). 


