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Bom dia. 
 
Ao mesmo tempo em que parabenizo a todos os servidores e colaboradores 
pelos 45 anos do INPE de Cachoeira Paulista, quero me desculpar pela minha 
ausência nesta cerimônia. 
 
Devido a convocação para reunião em Brasília, por parte da Casa Civil, já no 
início da noite de ontem, vi-me ante a difícil decisão de cancelar minha 
presença nesta cerimônia, solicitando ao Dr. José Humberto Andrade Sobral, 
um dos dedicados e conceituados decanos de nossa instituição, que efetuasse 
a leitura desta mensagem.  
 
Conto com a generosidade e a compreensão de todos relativamente a esta 
ausência, adiantando, desde já, que estarei visitando todas as unidades do 
campus de Cachoeira Paulista, muito em breve, por ocasião de reuniões de 
discussão e validação do Plano Diretor do INPE, para o quadriênio 2016-2019. 
 
Agradeço muito às autoridades e convidados presentes, em especial o Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista, Sr. João Luiz do Nascimento 
Ramos, através de quem expresso e renovo minhas estimas de alta 
consideração a todas as autoridades e convidados que atendem esta 
cerimônia. 
 
De forma sucinta, poderíamos resumir a atuação do Instituto como ocorrendo 
em três camadas.  
 
Em uma primeira camada, o Instituto busca desenvolver a capacitação e a 
autonomia nacionais na colocação de sistemas espaciais em órbita para a 
geração de informações, tais como imagens da superfície do Planeta, e a 
disponibilização de serviços, tais como os de coleta de dados hidro 
meteorológicos através de plataforma terrestres remotas. Como exemplos da 
atuação do Instituto neste nível, citamos o desenvolvimento e fabricação dos 
satélites SCD-1, lançado em 1993, SCD-2, lançado em 1998, CBERS-1, em 
1999, CBERS-2, em 2003, CBERS-2B, em 2007, CBERS-3, em 2013 e 
CBERS-4, em 2014. 



 
Em uma segunda camada, o Instituto busca desenvolver e implementar a 
infraestrutura necessária para o rastreio e o controle de satélites em órbita e 
para a recepção, armazenagem e distribuição das informações ou serviços 
gerados. Neste nível, o INPE desenvolveu e opera extensa infraestrutura de 
antenas e equipamentos, instalados principalmente em Cuiabá, Alcântara, 
Natal, Santa Maria e Cachoeira Paulista. 
 
Em uma terceira camada, encontra-se a aplicação das informações geradas 
por sistemas espaciais, para o provimento de produtos e serviços inovadores à 
sociedade. Neste nível, o Instituto, em sua trajetória, nucleou no país quatro 
áreas de aplicações: Ciência Espacial, Previsão Numérica de Tempo, 
Observação da Terra e Ciência do Sistema Terrestre, que constituem as 
chamadas áreas de aplicações do INPE, através das quais, 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.  
 
A unidade do INPE de Cachoeira Paulista tem papel essencial no cumprimento 
da atuação do Instituto nestas três camadas, com destaque para o Laboratório 
de Combustão e Propulsão no acesso ao espaço, para a Divisão de Geração de 
Imagens na infraestrutura para a recepção, armazenagem e distribuição das 
informações geradas por sistemas espaciais e para o Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC na área de meteorologia científica e suas 
aplicações.  

O Instituto vem efetuando extensiva reprogramação de suas metas nestes 
últimos três anos, fruto de circunstâncias variadas. A finalização das ações 
associadas a esta reprogramação estendeu-se do final de 2014 até meados do 
presente ano.  

Dois principais eventos, ocorridos ao longo do ano de 2013, tiveram papel 
principal nesta reprogramação.  O ciclo de ações desencadeadas a partir 
destes eventos teve grande repercussão na programação do corrente ano.  
 
Em agosto de 2013, a Justiça Federal determinou a suspensão de 111 
contratos temporários, de um total de 126 contratações temporárias efetuadas 
por concurso público em 2010, por julgá-las não aderentes à legislação.  



 
Em novembro de 2013, a aceitação por parte do Ministério Público Federal, 
autor da ação, de que o cumprimento imediato da sentença acarretaria 
prejuízos significativos à atuação do INPE, propiciou a assinatura de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – pelo INPE, pela Procuradoria 
Regional da União e pelo Ministério Público Federal – prevendo a regularização 
da situação das contratações temporárias do INPE até fevereiro de 2015, 
através de novo concurso público para a contratação de servidores públicos 
estáveis. 
 
De novembro de 2013 até o corrente ano, o INPE cumpriu integralmente todas 
as metas relativas a este TAC. Foram aprovadas 68 vagas junto ao Ministério 
da Ciência Tecnologia e Inovação e ao Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão, e realizado o concurso público INPE-2014, com 1200 candidatos e 27 
bancas de avaliação. Com a exceção de um único perfil, o perfil TJ01, foram já 
homologados os resultados referentes a todos os demais perfis, tendo ocorrido 
a posse de, praticamente, todos os candidatos aprovados. Adicionalmente, 
devido a circunstâncias especiais, ensejadas pelo TAC, foram nomeados 17 
candidatos aprovados no concurso público do INPE de 2012, resultando em 
um total de 85 novas contratações para o INPE. 
 
Este trabalho, com duração, já, de quase dois anos, tem exigido grande esforço 
da instituição. Seu resultado final, porém, representa inestimável avanço para 
o INPE, pois corrige anomalias existentes há várias décadas, como no caso do 
CPTEC, por exemplo, que de 1994, ano de sua instituição, até 2010, teve 
grande parte de seu quadro contratado como funcionários terceirizados, e de 
2010 até o início de 2015 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, com 
importantes reflexos em 2015, foi a perda do satélite CBERS-3, em dezembro 
de 2013, devido a falha do veículo lançador. 
 
Após a perda do CBERS-3, entre os cenários avaliados para a continuidade do 
Programa CBERS, o INPE defendeu a alternativa de adiantar a data de 
lançamento do CBERS-4, de modo a cumprir a meta de prover o país com um 
sistema espacial em operação, sem prejuízo de requisitos de qualidade e 
segurança, mandatórios em um projeto espacial.    
 
As partes brasileira e chinesa concluíram, após avaliação de viabilidade, 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, que previa o lançamento do CBERS-4 para o final de 
2015. 
 
Cuidadoso planejamento efetuado pelas equipes brasileira e chinesa permitiu 
a integração do CBERS-4 no prazo, e o seu lançamento com pleno êxito em 07 
de dezembro de 2014. 
 
O cumprimento desta meta exigiu, igualmente, grande esforço do Instituto e 
representa, também, inestimável avanço tanto para o INPE, quanto para o 
programa espacial brasileiro. O esforço liderado pelo Instituto colocou, em dois 
anos consecutivos, dois satélites no “launch pad”, constituindo-se em uma 
grande demonstração de competência e vigor técnico de suas equipes e 
daquelas da contraparte chinesa.  
 
A operação em órbita do CBERS-4 representa uma importante demonstração 
de retomada da eficácia do programa espacial brasileiro, que teve seu último 
satélite colocado em órbita com sucesso, o CBERS-2B, em 2007. 
 
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 contraparte chinesa, ocorreu – concomitantemente ao 
estabelecimento do novo cronograma para o CBERS-4 – a decisão de iniciar a 
integração do satélite Amazônia-1 em 2014. 
 
No início do corrente mês, o modelo térmico do satélite, com os módulos de 
serviço e carga útil integrados, foi transferido para o LIT, para início da 
qualificação térmica do satélite Amazônia-1, a qual será concluída até o final 
de dezembro vindouro. 
 
Conforme o cronograma vigente, objetiva-se a disponibilização do modelo de 
voo do satélite Amazõnia-1 para os próximos 18 a 20 meses. 
 
O estabelecimento e cumprimento desta meta têm exigido, da mesma forma, 
grande esforço por parte do Instituto, mas o seu cumprimento representa, 



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 Plataforma Multimissão, 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.  
 
Relativamente às metas de caráter institucional, ressaltam-se três iniciativas 
principais, já referidas na mensagem do ano passado, por ocasião da edição 
anterior desta cerimônia. 
 
Encontra-se, já, disponível uma primeira versão do Plano Diretor para o 
período 2016-2019, que passará por um ciclo de validação nos próximos 
meses. 
 
A proposta do INPE para o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 foi elaborada 
tendo como base a proposta de Plano Diretor 2016-2019, proporcionando 
coerência entre o planejamento e sua orçamentação.  
 
De forma consistente com estas duas iniciativas, foi desenvolvida uma nova 
proposta de organograma, com foco no aprimoramento da área de gestão do 
Instituto.  
 
É fundamental que todo quadro do INPE se engaje na finalização e validação 
destes trabalhos, de modo que se produzam planos consistentes, com grande 
realismo, para o futuro próximo do Instituto. 
 
Reitera-se, aqui, a visão de que para que o Instituto tenha a capacidade de 
cumprir a sua missão, há a necessidade urgente da recomposição do quadro 
de servidores. Os planos, acima referidos, devem contemplar a recomposição 
do quadro de pessoal do Instituto.  
 
Concluindo esta breve digressão, pode ser afirmado que apesar de todas as 
dificuldades advindas da exiguidade de quadros e do contingenciamento de 
recursos, o Instituto vem dando mostras de vigor e de capacidade de se 
reconfigurar para o atingimento de suas metas – uma clara demonstração de 
que as equipes atuais, seguindo a tradição de nossos antecessores, continua 
prestando grande dedicação à instituição e ao cumprimento da missão do 
INPE no desenvolvimento do país. 



 
Finalizando esta mensagem, expressaria, aqui, de forma especial, nossa 
homenagem aos servidores e colaboradores da área de gestão do Instituto.   
 
O núcleo de gestão do INPE de Cachoeira Paulista, apesar do grande número 
de aposentadorias, opera com esmero e dedicação, desdobrando-se para o 
cumprimento de suas responsabilidades.  
 
Na pessoa do Chefe da Unidade Regional de Cachoeira Paulista, Sr. Evair 
Sérgio da Silva, expressamos nosso agradecimento especial e respeito a todos 
os servidores e colaboradores da área de gestão da Unidade do INPE de 
Cachoeira Paulista. 
 
Em nome do INPE e do MCTI, expressamos nosso respeito e agradecimento a 
todo o quadro de servidores do INPE de Cachoeira Paulista, pelo seu empenho 
e dedicação. Em nome dos servidores do INPE de Cachoeira Paulista, por sua 
vez, agradecemos a todos do quadro da AEB e do MCTI pelo contínuo apoio. 

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

Agradecemos 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, renovamos nosso 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, 27.10.2015. 

  

 


