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Bom dia. 
 
É um privilégio estar aqui, na qualidade de diretor do INPE, celebrando este 44º 
aniversário do INPE de Cachoeira Paulista. 
 
Ao longo de sua trajetória, já de 53 anos, o INPE tem se dedicado a capacitar o 
país no acesso ao espaço e a desenvolver as aplicações associadas, 
principalemente nas áreas de ciência espacial, meteorologia científica, observação 
da Terra e mudanças climáticas.  

A missão do Insituto pode ser condensada na afirmação “... Desenvolver, operar e 
utilizar sistemas espaciais para o avanço da ciência, da tecnologia e das aplicações 
nas áreas do espaço exterior e do ambiente terrestre, e prover bens e serviços 
inovadores em benefício do Brasil ...”. 

Através de ações ligadas à absorção de novos conhecimentos e à promoção da 
inovação, o Instituto busca, assim, liderar a sociedade brasileira em sua 
modernização através do uso de sistemas espaciais e suas aplicações, e promover 
o avanço do conhecimento científico e tecnológico em benefício do país.  

O Instituto tem se esmerado, também, na formação dos recursos humanos 
necessários a esta missão, nucleando e formando competências que, hoje, 
contribuem para o alicerce da competência nacional em tecnologia espacial e nas 
áreas de aplicações acima citadas. 

Com igual importância, o Instituto tem promovido, também, a capacitação da 
indústria nacional em tecnologias de fronteira, através de extensos e consistentes 
programas de qualificação e contratações industriais na área espacial.  

Assim, além de tornar disponível ao país novos conhecimentos científicos e 
tecnológicos na área espacial, o Instituto busca aplicar estes conhecimentos no 
atendimento de demandas nacionais, objetivando, essencialmente, traduzir o 
avanço científico e tecnológico em geração de riqueza e aprimoramento da 
capacidade competitiva do país. 

Concluindo esta breve introdução, observamos que – como reflexo da missão e 
vissão institucionais – cada área de atuação do Instituto desenvolve projetos de 
pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento, e, mandatoriamente, 
disponibiliza produtos e serviços inovadores, que impactam a vida da sociedade. 



Em cada área, busca-se, assim, ir do conhecimento até o desenvolvimento e 
oferta de produtos e serviços inovadores.  
 
O último ano foi um ano de superação de desafios, em que o Instituto, devido a 
variadas circunstâncias, efetuou sensível reprogramação de suas metas para o 
ano de 2014. 
 
Dois eventos tiveram papel principal nesta reprogramação.  
 
Em 2010, o Instituto efetuou a contratação temporária de 126 servidores. Em 
agosto de 2013, a Justiça Federal determinou a suspensão de 111 destes 
contratos temporários, considerados não aderentes à legislação. Ante a aceitação, 
por parte do Ministério Público Federal, autor da ação, de que o cumprimento 
imediato da sentença judicial acarretaria prejuízos significativos à atuação do 
INPE e, assim, à sociedade, abriu-se a perspectiva de assinatura de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), termo esse assinado, em novembro de 2013, pelo 
INPE, a Procuradoria Regional da União e o Ministério Público Federal, e que 
prevê a regularização da situação das contratações temporárias do INPE até 
fevereiro de 2015, através da contratação de servidores públicos estáveis. 
 
Assim, de novembro de 2013 até junho do corrente ano, o INPE cumpriu um 
grande conjunto de ações, em exíguo prazo, entre as quais se destacam: a 
nomeação de 18 candidatos aprovados no concurso público do INPE de 2012, a 
instrução do trâmite relativo à aprovação de 68 vagas junto ao Ministério da 
Ciência Tecnologia e Inovação e ao Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão, a realização do concurso público INPE-2014, que contou com um total da 
ordem de 1200 candidatos e 27 bancas de avaliação, e a implementação dos 
trâmites para a nomeação dos 68 servidores aprovados neste concurso.  
 
Este trabalho, que conta, já, com quase um ano de duração, tem exigido grande 
esforço da instituição, mas representará um inestimável avanço para o INPE, pois 
corrigirá anomalias existentes há varias décadas, como no caso do CPTEC, por 
exemplo, que de 1994 a 2010 teve grande parte de seu quadro contratado como 
funcionários terceirizados, e de 2010 até o presente como servidores temporários, 
com a perspectiva, agora, de contar, finalmente, com um quadro de servidores 
estáveis.  
 
O segundo evento, com grande impacto nas atividades de 2014, foi a perda do 
satélite CBERS-3, em dezembro de 2013, devido a problemas com o veículo 
lançador. 
 
Uma das principais metas do Programa CBERS é a de que o país possa operar em 
órbita um sistema espacial capaz de produzir imagens do território brasileiro, 
com aplicações, entre outras, à gestão ambiental e à de recursos naturais. 



 
Assim, após a perda do CBERS-3, entre os cenários avaliados para a 
continuidade do Programa CBERS, o INPE defendeu a alternativa de que se 
procurasse adiantar o lançamento do CBERS-4, de modo a cumprir a meta – de 
um sistema espacial em operação – no menor prazo possível, mas de forma 
consistente com os requisitos de qualidade e segurança, mandatórios em um 
projeto espacial.    
 
Após cuidadosa avaliação de viabilidade, as partes brasileira e chinesa 
concluíram que seria possível integrar o CBERS-4 em um ano, e agendar seu 
lançamento para dezembro do corrente ano, o que representa 1 ano de 
adiantamento em relação ao cronograma anterior. 
 
Tal cronograma, porém, no momento de sua aprovação, em janeiro deste ano, 
mostrava-se altamente desafiador, com grande número de eventos apresentando 
alto risco relativamente a prazos.  
 
Fruto do grande esforço de planejamento envidado pelas equipes brasileira e 
chinesa, todos os eventos com alto risco de prazo foram cumpridos como 
planejado, permitindo que a integração do CBERS-4 fosse cumprida no prazo. 
Assim, foi com grande entusiasmo que a equipe brasileira participou, na última 
semana, em Beijing, da revisão final que liberou o transporte do CBERS-4 para a 
base de lançamento. No período de outubro a dezembro à frente, o satélite será 
integrado ao lançador, e tem seu lançamento, conforme o cronograma linha de 
base, agendado para a primeira quinzena de dezembro.  
 
O cumprimento desta meta tem exigido, igualmente, grande esforço do Instituto, 
mas representará inestimável avanço, tanto para o INPE, quanto para o programa 
espacial brasileiro. O esforço liderado pelo Instituto terá colocado, em dois anos 
consecutivos, dois satélites no “launch pad”, constituindo-se em uma grande 
demonstração de competência e vigor técnico das equipes do INPE e de sua 
contraparte chinesa, a CAST.  
 
A operação em órbita do CBERS-4 representará uma importante demonstração 
de eficácia do programa espacial brasileiro, que teve seu último satélite colocado 
em órbita com sucesso, o CBERS-2B, em 2007. 
 
Ainda, como consequência da reprogramação do cronograma de lançamento do 
CBERS-4, ocorreu a reprogramação da integração do satélite Amazônia-1, 
primeiro satélite derivado do projeto Plataforma Multimissão (PMM).  
 
Aproveitando a disponibilidade de tempo do Laboratório de Integração e Testes do 
INPE (LIT/INPE), decorrente da transferência da integração do CBERS-4 para as 



facilidades da CAST, ocorreu – concomitantemente ao estabelecimento do novo 
cronograma para o CBERS-4 e após detalhado estudo de viabilidade – a decisão 
de adiantar o início da integração do satélite Amazônia-1 para o corrente ano.  
 
Conforme o cronograma vigente, objetiva-se a disponibilização do modelo de voo 
do Amazõnia-1 para o ano de 2016.  
 
O estabelecimento e cumprimento desta meta têm exigido, da mesma forma, 
grande esforço por parte do Instituto, mas o seu cumprimento representará, 
como no caso das metas discutidas acima, indiscutível avanço para o programa 
espacial brasileiro.  
 
O lançamento e qualificação em órbita do primeiro satélite derivado do programa 
PMM, iniciado em 2001, constituirá – assim como a operação em órbita do 
CBERS-4 – inequívoca demonstração de que o programa espacial brasileiro volta 
a operar com eficácia.  
 
Estas metas, evidentemente, convivem com aquelas já programadas para o 
corrente ano, várias das quais citadas nas breves apresentações efetuadas nesta 
cerimônia, cobrindo as principais áreas com atuação na Unidade Regional de 
Cachoeira Paulista. 
 
Relativamente às metas de caráter institucional, quero comentar, aqui, 
brevemente, três iniciativas principais. 
 
Até o final do corrente ano, o INPE desenvolverá o Plano Diretor para o período 
2016-2019. 
 
Em paralelo, será elaborada a proposta do INPE para o Plano Plurianual (PPA) 
2016-2019.  
 
Juntamente com estas duas iniciativas, vem sendo desenvolvida uma nova 
proposta de organograma, com grande foco no aprimoramento da área de gestão 
do Instituto.  
 
É fundamental que todo quadro do INPE se engaje neste trabalho, de modo que 
se produzam planos consistentes, com grande realismo, para o futuro próximo do 
Instituto. 
 
Para que o Instituto consiga cumprir a sua missão, reiteramos, aqui, a 
necessidade urgente da recomposição do quadro de servidores do Instituto. Os 
planos, acima referidos, devem contemplar a recomposição do quadro de pessoal 
do Instituto.  



 
Como na manifestação por ocasião do 53º aniversário do Instituto, quero 
aproveitar a oportunidade para homenagear, de forma especial, os servidores e 
colaboradores da área de gestão do Instituto.   
 
Apesar da falta de quadros já há um longo tempo, o núcleo de gestão do INPE de 
Cachoeira Paulista vem operando com esmero e dedicação, desdobrando-se para 
o cumprimento do grande número de responsabilidades sob sua 
resposnabilidade. Esta situação tem se exacerbado, significativamente, ao longo 
do último ano, devido ao grande número de aposentadorias ocorridas nesta área, 
neste período. 
 
Na pessoa do Chefe da Unidade Regional de Cachoeira Paulista, Sr. Evair Sérgio 
da Silva, quero expressar meu agradecimento especial e respeito a todos os 
servidores e colaboradores da área de gestão da Unidade do INPE de Cahoeira 
Paulista. 
 
Quero, também, aproveitar esta oportunidade para homenagear os profissionais 
do secretariado do INPE, nesta data, em que se celebra o Dia do Profissional de 
Secretariado. 
 
Por ser a categoria profissional que interaje, possivelmente, de forma mais 
abrangente com todas as áreas de especialização do Instituto, e, também, de 
forma muito intensa com todo o mundo exterior que se relaciona com o Instituto, 
há a necessidade de que o profissional de secretariado esteja em constante 
adaptação e atualização, dominando não somente conhecimentos para a 
realização de tarefas do dia-a-dia da instituição, mas também aqueles que 
permitam lidar com clientes, fornecedores, visitantes e todo o universo externo ao 
INPE. 
 
Assim, ser profissional de secretariado é saber lidar com um universo de 
relacionamentos e de tarefas extremamente amplo e mutante, o que exige 
constante aprendizagem e assimilação de novas tecnologias. 
 
Quero expressar, em nome do Instituto, o agradecimento e o respeito a todo o 
quadro de profissionais de secretariado do INPE, parabenizando a todos pela 
celebração do seu dia. 
 
Passando aos agradecimentos, quero expressar em meu nome e em nome do 
Exmo. Sr. Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação, o Prof. Clélio Campolina, o 
profundo e sincero agradecimento a todo o quadro de servidores do INPE de 
Cachoeira Paulista, pelo seu empenho e dedicação. 

Em nome dos servidores do INPE de Cachoerira, agradeço, na pessoa do Diretor 
de Planejamento, Orçamento e Administração da AEB, José Iram Mota Barbosa, a 
todos do quadro da AEB.  



A todos os homenageados, meus cumprimentos e grande respeito. O trabalho 
destes servidores tem sido imprescindível para o sucesso do Instituto.  

Agradeço às equipes da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da 
União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, 
constituída por servidores públicos federais dedicados, que muito têm cooperado 
na superação de importantes desafios afetos à atuação do INPE. 

Finalmente, quero, aqui, renovar meu agradecimento à Municipalidade de 
Cachoeira Paulista, através de seu Prefeito, Exmo. Sr. João Luiz do Nascimento 
Ramos, pelo apoio e cooperação com as atividades do INPE em Cachoeira 
Paulista.  

 

Muito obrigado. 

 

L.F.Perondi 
Cachoeira Paulista, 30.09.2014. 

  

 


