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Oficina de Prevenção e Controle do Desmatamento na Tríplice Fronteira
O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento de
Políticas de Combate ao Desmatamento, em parceria com a
Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ) e os órgãos
estaduais de meio ambiente do Acre, Amazonas e Rondônia,
realizou em Porto Velho a Oficina de Prevenção e Controle do
Desmatamento na região Tríplice Fronteira – Acre, Amazonas e
Rondônia. O diretor do departamento de Políticas para o Combate
ao Desmatamento, Francisco Oliveira, destacou a região Tríplice
Fronteira,
como
alvo
de
fortes
pressões,
tanto
por
desmatamentos ilegais e conflitos agrários pela posse de terras e
por fazer parte das áreas prioritárias do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia (PPCDAm). Durante o evento o Dr. Marcos Adami, do Centro Regional da Amazônia,
apresentou os resultados do Projeto TerraClass do ano de 2010 para a região da tríplice fronteira.

Reunião com OTCA, TCTP e ICMBIO
Nos dias 17 e 18 de setembro a chefe do Centro Regional da
Amazônia esteve em Brasília para reuniões com a Organização
do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Projeto TCTP
(Third Country Training Programme) e Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). Na reunião com a
OTCA foram discutidas as próximas ações do projeto de
Monitoramento, bem como novidades sobre o projeto aprovado
em parceria com o BNDES. Dentro do projeto TCTP, houve uma
reunião para a execução do “Seminário Internacional para Monitoramento de Florestas Tropicais”,
que será realizado em dezembro deste ano. Já no encontro com o ICMBIO foi tratada uma parceria
entre as instituições para o intercâmbio de dados de projetos desenvolvidos pelo CRA para auxiliar
as atividades de monitoramento de unidades de conservação.

Curso IBAMA
Do dia 23 a 25 aconteceu na sala de treinamentos do Centro
Regional da Amazônia o curso de Instrução de Processos de Auto de
Infração promovido pelo IBAMA para alguns de seus servidores da
Superintendência do IBAMA no Pará. O curso visava capacitar os
servidores a entenderem a dinâmica, elaboração e acompanhamento
de todo o Processo de Auto de Infração para apuração de infração
ambiental. A cessão do espaço dentro do Centro Regional da
Amazônia reforça o laço entre as instituições parceiras.

PCTI - Amazônia
O INPE-CRA participou da 2ª rodada de consultas para elaboração do Plano de Ação em Ciências,
Tecnologias e Inovação da Amazônia no dia 19 de setembro no Centro de Tecnologia da Eletrobrás
Eletronorte. O PCTI - Amazônia é uma solicitação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) com vistas de desencadear ações concretas e de vulto para esta região. A Dr. Alessandra
Gomes foi a representante do Centro na referida reunião.

Reunião Programa Municípios Verdes
No dia 24 de setembro no Hangar - Centro de Convenções da
Amazônia ocorreu a 11ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do
Programa Municípios Verdes (PMV). Entre os itens da pauta
estava a minuta da Instrução Normativa que estabelece
requisitos e critérios da base de dados do Cadastro Ambiental
Rural – CAR do Sistema Integrado de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental – SILAM com outros sistemas de apoio
ao CAR operados por instituições parceiras ou conveniadas à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente do Pará. O INPE como instituição participante do COGES foi representado pela Dra.
Alessandra Gomes.

Reunião Embrapa Monitoramento por Satélite e INPE-CRA
Nos dias 26 e 27 de setembro houve no Centro Regional da Amazônia uma reunião com a equipe
coordenadora do Projeto TerraClass. Participaram do encontro os Srs. Marcos Adami, Alessandra
Gomes e Roberto Dias do INPE/CRA; Adriano Venturieri e Ana Cristina da EMBRAPA/CPATU e
Alexandre Coutinho e Júlio Cesar Esquerdo EMBRAPA/CNPTIA. Durante os dois dias foram
discutidas questões metodológicas e de planejamento para o andamento do projeto para o ano de
2012 e futuros.
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