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Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos INPE
Os servidores Alexandre Rocha e Sônia Moraes participaram nos dias 06, 07 e 08 de novembro no
INPE de São José dos Campos do curso de “Gestão e Fiscalização de Contratos” com o intuito de
melhor qualificar os servidores da área administrativa do instituto. O curso abordou entre outros
assuntos as normas gerais de licitação e contratos, a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 que tratam
respectivamente dos contratos e licitações e da modalidade de licitação denominada pregão no
âmbito da administração publica. A qualificação dos servidores busca mantê-los atualizados e
aptos a atuar na administração do Centro Regional da Amazônia.

Viagem a Campo IBAMA-INPE
Os colaboradores Janaína Maia, Delmina Barradas, Rafael
Pena e Rodrigo Rafael saíram dia 11 de novembro em viagem
para a região de Santarém para parceria com IBAMA na área
de geotecnologias. Durante 3 dias em Santarém foi possível
entender como o IBAMA atua e que métodos utiliza para a
fiscalização. Durante este período, a Dra. Janaína Maia
apresentou a metodologia e resultados do projeto DETERAWiFS e já retornou à Belém.
Os demais colaboradores seguirão para Novo Progresso e
Uruará, no interior do Pará, até final de novembro, para atuar
diretamente com a equipe de fiscalização e trabalhar com a
validação de dados de desmatamento, com dados obtidos diretamente em campo.

II Encontro Regional das Salas de Observação dos Países Membros da OTCA
A convite da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica – OTCA a chefe do Centro Regional da Amazônia,
Alessandra Gomes, e o consultor Carlos Da Costa Mesia
estiveram em Paramaribo no Suriname para o II Encontro
Regional das Salas de Observação dos Países Membros da
OTCA nos dias 12 e 13 de novembro. O encontro ocorre no
âmbito do Projeto Monitoramento da Cobertura Florestal na
Região Amazônica e apresenta a situação das Salas de
Observação e Lançamento da Sala de Observação do
Suriname. O evento proporcionou a troca de experiências em
relação a capacitação internacional e divulgação das ações do INPE-CRA no âmbito do Projeto.
Após o Encontro foi realizada uma capacitação de atualização do Sistema TerraAmazon aos
técnicos da Sala de Observação e também uma breve revisão em conceitos já aprendidos durante
a capacitação em Belém

I Seminário Internacional Sobre Gestão Sustentável da Palmeira Babaçu
O colaborador do CRA, Msc. Nelton Luz participou do dia 04 a 07 de novembro do I Seminário
Internacional Sobre a Gestão Sustentável da Palmeira Babaçu. Com a temática “Ecologia e
sensoriamento remoto a serviço das Populações locais: O caso da palmeira babaçu”, o evento foi
realizado em Marabá – PA e contou com a participação das instituições UFRA, UFPA, EMBRAPA
Cocais, EMBRAPA CPATU, UNIFESSPA, além da participação da Organização das Quebradeiras de
Coco de babaçu. Nelton Luz apresentou parte das tecnologias utilizadas pelo instituto para o
mapeamento da floresta Amazônica.
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