
 

 

 

 

CONVITE PARA A REUNIÃO MENSAL DE  
PREVISÃO SAZONAL DE IMPACTOS DO MCTIC 

 
 

Reunião de Divulgação da Previsão Sazonal de Impactos - Cemaden/MCTIC 
Projeções para o Trimestre ASO/2018 

Data: 30/07/2018 (segunda-feira), às 14h00 (horário de Brasília) 
Local: Auditório do CPTEC/INPE, Cachoeira Paulista-SP 

 
 
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) convida para a reunião 
mensal de divulgação da previsão de possíveis impactos relacionados à ocorrência de desastres naturais, 
para o trimestre agosto, setembro e outubro de 2018 (ASO/2018). Na ocasião, o Cemaden apresentará 
projeções das vazões afluentes ao Sistema Cantareira e aos reservatórios de Três Marias e Serra da Mesa, 
bem como os possíveis cenários nos açudes monitorados no semiárido da Região Nordeste. Ainda para o 
semiárido brasileiro, serão apresentados os cenários mais prováveis de impactos na agricultura de sequeiro. 

A reunião de divulgação será realizada em conjunto com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC/INPE), conforme portaria do MCTIC de no 3071, de 14 de junho de 2018. Na primeira parte 
da reunião, o CPTEC divulgará a análise e previsão climática sazonal para ASO/2018. Na sequência, o 
Cemaden apresentará as projeções dos possíveis impactos decorrentes das previsões climáticas sazonais 
para o referido trimestre. 

Aos que desejarem acompanhar a transmissão da reunião em tempo real, solicitamos que sigam as 
orientações adicionais anexadas a esta mensagem. 

Contamos com a sua participação! 

Atenciosamente, 
 
Coordenação do Cemaden/MCTIC 
 
 

 
 
 
 
 
 

Para maiores esclarecimentos, contatar o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden)  
E-mails:  assessoriadeimprensa@cemaden.gov.br, barbara.melo@cemaden.gov.br 
Tel.: (12) 3205-0215 | (12) 98111-0730 
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Informações Adicionais: 
 
Imagens da reunião serão transmitidas em link a ser disponibilizado por popup no site 
http://www.cptec.inpe.br/ quinze minutos antes do início, às 13h45min. 
 
No dia 27 de julho, sexta-feira, das 14h00 às 15h00, serão realizados os testes de conexão. Recomenda-se 
aos participantes que façam o teste de conexão, evitando assim possíveis contratempos no decorrer da 
reunião. 
 
O evento também será transmitido ao vivo pela internet pelo link 
(https://www.youtube.com/user/cptecinpe). 
 
Nesta reunião, será utilizado o serviço de Conferência Web da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino (RNP), 
cujo link estará ativo somente na data do evento. Neste dia, proceder da seguinte maneira: 
 

1. Acessar a URL http://webconf.rnp.br/cptec ; 
 

2. Selecionar a opção "Entrar como convidado"; 
 

3. Digitar seu nome (Sugestão: para auxiliar o controle de acesso à sala de reuniões, pede-se que seja 
acrescentada ao seu nome a sigla de sua instituição). 

 
Exemplos: 
 
Nome de usuário: Pedro_CPTEC (nome_instituição) 
 
Obs: Não é necessário senha para realizar o acesso à sala de bate-papo. Basta selecionar a opção de entrar 
como convidado. 
 
Configuração mínima do computador necessária para acesso: 
 

• Windows 98 SE, 2000, XP, Vista 
• Internet Explorer 5.0 ou mais atualizado 
• Mozilla Firefox 1.5 ou mais atualizado 
• Netscape Navigator 7.1 ou mais atualizado + Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 
• Safari 1.1 ou mais atualizado 
• Mozilla Firefox 1.5 + Linux 
• Mozilla Firefox 1.5 ou mais atualizado + Solaris 
• Mozilla 1.7 ou mais atualizado + Requisitos adicionais 
• Flash Player 6.0.79 ou mais atualizado 
• Flash Player 7 ou mais atualizado para Linux e Solaris 
• Banda Mínima: 56 kb/sec 

 


