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CRA é representado no simpósio sobre sustentabilidade na Amazônia
No dia 6 de dezembro, em Belém, o consultor João Felipe Kneipp
representou o CRA durante o Simpósio Amazônia Sustentável: Caminhos
para uma Amazônia mais sustentável: um diálogo entre ciência e
sociedade, promovido pela Rede Amazônia Sustentável (RAS). O
seminário teve como objetivo discutir os desafios e as oportunidades
para a construção de paisagens no Estado do Pará e na Amazônia brasileira. Foi discutido também a
temática sustentabilidade e as diferentes vertentes do uso da terra na Amazônia: florestas, rios,
conservação e recuperação, fogo e economia rural.
Representantes do banco KfW, Embaixada Alemã e BNDES realizam visita ao CRA
Representantes do grupo bancário alemão KfW, juntamente com
representantes da Embaixada Alemã no Brasil e do BNDES
estiveram no CRA em 9 de dezembro para nova reunião com a
chefia, Dra. Alessandra Gomes. Foram apresentados os projetos
desenvolvidos
em
parceria
com
a
Organização do Tratado
de Cooperação Amazônica (OTCA) e o projeto Monitoramento
Ambiental por Satélites no Bioma Amazônia, que o INPE
desenvolve junto com o BNDES. Na ocasião, a comissão conheceu a
sala do Projeto DETER-B, responsável por gerar dados em tempo
quase real do desmatamento na Amazônia, apoiando as equipes de fiscalização.
Reunião GTT REDD+ Cerrado - Brasília
Ocorreu em Brasília, nos dias 12 e 13, nova Reunião do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) REDD+, tendo por
objetivo discutir com especialistas na vegetação do bioma Cerrado aspectos técnicos, como mapeamento
da vegetação, fatores de emissão, definição de floresta, emissões de carbono no solo, emissões de gases
não-CO2, entre outros. Durante os dois dias, foram sempre considerados os critérios que serão adotados
pelos avaliadores internacionais, sobretudo consistência com o inventário de emissões do país e
transparência e completude dos dados. Os insumos deste debate se reverteram em uma proposta de
trabalho para o ano 2017, que envolverá o GTT REDD+ e especialistas convidados. Dra. Alessandra Gomes,
esteve no evento representando o Centro Regional da Amazônia/INPE.

Palestra no CRA sobre utilização de dados TerraClass
A doutoranda da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos,
Eleonor Benami, esteve no Centro Regional da Amazônia, em
Belém, e durante sua passagem proferiu uma palestra aos
colaboradores do CRA/INPE intitulada Dinâmica do uso da terra
nas áreas de plantio de dendê. A apresentação teve como base as
transformações espaciais e as consequências econômicas e
socioambientais da conversão de outras classes de uso da terra
para o plantio de dendê no Pará. O estudo é subsidiado com dados do Projeto TerraClass, uma parceria do
INPE com a EMBRAPA.
Seminário sobre as atividades e relatórios de campo do projeto INPE/BNDES
O Centro Regional da Amazônia reuniu seus colaboradores para o
Seminário sobre as atividades e relatórios realizados pelo subprojeto
de Monitoramento de Uso e Cobertura da Terra na Amazônia, do
Projeto INPE/BNDES, executado no Centro em Belém. Haverá uma
reunião me fevereiro para apresentar resultados após 2 anos de
projeto e esta reunião foi para nivelar informações e traçar ações
baseado no que já foi entregue e nos próximos produtos.

Confraternização CRA 2016
No dia 16 de dezembro, a chefia do CRA/INPE, Alessandra Gomes,
reuniu todos os colaboradores do Centro para a já tradicional
confraternização de final de ano, um momento para comemorar
os resultados positivos conquistados ao longo de 2016 e também
de agradecimento ao empenho de todos. Durante o evento, a
também tradicional brincadeira do “amigo secreto”,
presenteando a todos com panetone ou chocotone.

Natal Solidário

Os colaboradores do Centro Regional da Amazônia, apoiados pela
Chefia, doaram brinquedos e recursos para a realização do Natal
Solidário do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. O evento é
organizado há cinco anos e atende crianças do bairro da Terra
Firme. O Natal Solidário aconteceu no dia 21 de dezembro, com a
participação de 150 crianças. Na programação natalina houve
contação de histórias, brincadeiras e apresentações culturais.

