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I Workshop “Desafios do INPE 2014-2020”
Na semana de 19 a 23 de agosto a chefia do Centro Regional
da Amazônia esteve em viagem a sede do INPE em São José
dos Campos para participar de reuniões institucionais e
representar o Centro nas comemorações de 52 anos do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre os eventos de
aniversario houve o I workshop “Desafios do INPE 2014-2020”
que serviu para o intercambio de informações e
particularidades das áreas do INPE: Laboratório de Integração
e Testes (LIT), Centro de Rastreio e Controle (CRC), Centro de
Laboratórios Associados (CTE), Coordenação de Ciências
Espaciais e Atmosféricas (CEA), Coordenação de Engenharia e Tecnologia Espacial (ETE),
Coordenação de Observação da Terra (OBT), Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CST) e
Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O CRA possui atuações na área da
OBT, com mapeamentos e monitoramento da Amazônia Legal por satélite, no CST, com pesquisas
na área de mudanças climáticas, e na ETE, com a unidade Boa Vista, onde está prevista a
instalação de uma antena para recepção de dados.

Visita GIZ – Centro América
Entre 26 e 30 de agosto o CRA recebeu a visita de
representantes da agência de cooperação alemã GIZ –
Centro América. Os representantes de Honduras, Costa
Rica, Panamá, El Salvador, Nicarágua e República
Dominicana, Guatemala reuniram-se com a chefe do CRA,
Alessandra Gomes para trocar experiências e iniciar um
possível acordo de colaboração entre as instituições. A
visita teve a participação do Superintendente do IBAMA,
Hugo Schaedler, do Sr. Francisco Oliveira, do MMABrasília, Sr. Maurício Meira, da Rapideye, além do Dr.
Marcos Adami, da Dra. Janaina Maia e do consultor
internacional, Carlos Mesia. Durante a visita houve uma
viagem à campo recepcionada pelo IBAMA afim de
mostrar áreas de fiscalização de desmatamento onde os visitantes puderam conhecer o projeto do
município de Brasil Novo no combate ao desmatamento.

Visita de Professores da Universidade de Harvard
No dia 23 de agosto o Centro Regional da Amazônia recebeu a
visita dos Dr.Gareth Doherty e Dr.Moises Lino, da Universidade de
Harvard – EUA. Durante a visita o Prof. Gareth apresentou seu
projeto de pesquisa “O verde em diferentes culturas” aos

colaboradores do CRA. Além disso, conheceu o Projeto URBIS Amazônia desenvolvido no Centro e
que foi apresentado pelo colaborador Rafael Pena.

Reunião dos Centros Regionais
A chefia do CRA participou no dia 22 de agosto de uma reunião em São José dos Campos para
apresentar as ações de todos os Centros Regionais. Participaram os chefes dos Centros Regionais
Manoel Carvalho (CRN) e Adriano Petry (CRS). Também estiveram presentes o Dr. Carlos
Alexandre Wuensche (Gabinete) e Dra. Fátima Matiello, que auxiliará no contato dos Centros com
a Sede. Foram apresentadas as situações dos processos em andamento e algumas pendências
urgentes e comuns aos Centros Regionais, como a questão de TI e tudo que envolve a compra e
aquisição de bens de consumo. Ficou agendado, depois desse encontro, que haverá uma reunião
na semana de 30/09 a 03/10 para expor com detalhes as atividades dos Centros Regionais à Área
de TI e ADM. Espera-se também, nesta ocasião, iniciar os trabalhos sobre o orçamento para 2014.
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Minicurso Terraview – Congresso de Agrometeorologia
Mesa redonda - Congresso de Agrometeorologia
Oficinas CRA
Oficina Plano de Fiscalização de Desmatamento em Unidades de Conservação
Curso SPRING/SELPER

