
 

Ata da 4ª. Reunião Ordinária da Comissão 

de Geoparques da Sociedade Brasileira de 

Geologia, realizada no dia 20 de novembro 

de 2018. 

 

Aos vinte dias do mês de novembro 2018, às 14h00 (horário de Brasília), reuniu-se a Comissão de 1 

Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG), por vídeo conferência, contando com 2 

as presenças de  Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Antônio Dourado Rocha (secretário, NBA-3 

SE), Andreá Trevisol (NBR), Gilson Guimarães (NPR),  Kátia Mansur (NRJ), Joana Sanchez (NCO), 4 

Marjorie Nolasco (NBA-SE), Paulo Boggiani (NSP). Os seguintes membros justificaram a ausência: 5 

Marcos Nascimento (Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE), Marco Advíncula e 6 

Ivanara Lopes Santos, representantes do Núcleo BA-SE. A pauta: 1- Informes, 2- Finalização dos 7 

documentos para a SBG, 3- Encontro Nacional de Geoparques (Porto Seguro) – email de Rosa 8 

Penzza, 4- Critérios para inclusão de novos membros, 5- O que ocorrer. [Item 01: Informes] a- A 9 

dirigente apresentou o site da Comissão cujo layout e alimentação são realizados por uma técnica 10 

contratada pela SBG. O conteúdo foi enviado pelo Marcos Nascimento. As abas Noticias, eventos, 11 

artigos, teses e dissertações, links úteis, email estão ativados. Entretanto, ainda faltam 12 

contribuições para documentos técnicos, inventários, formulários e fotografias. b- Marilda informou 13 

que, nos dias 23 e 24 de novembro, em São Paulo, acontecerá a reunião do Conselho Diretor da 14 

SBG em que a Comissão de Geoparques terá um espaço para apresentar sobre seu progresso e 15 

submeter para a aprovação os documentos que serão finalizados  nesta reunião.c- Em nome da 16 

Comissão de Geoparques, Marilda fez uma apresentação sobre a CG-SBG, por solicitação de 17 

Renato Azevedo, na abertura  da assembleia de instalação da Associação Geoparque Serra do  18 

Sincorá, em Lençóis. d-. Dourado informou que a prefeitura de Morro do Chapéu (Bahia), na gestão 19 

passada, desapropriou o terreno onde está o único afloramento do conglomerado da Formação 20 

Morro de Chapéu com diamante. Nesta gestão, foi autorizada a urbanização da área. e- Kátia 21 

Mansur falou que a prefeitura de Búzios, após 10 anos de luta, transformou o Mangue de Pedra em 22 

APA.  [Item 02: Finalização dos documentos para a SBG] .A dirigente projetou na tela do 23 

computador os  documentos em construção pelos membros da CG-SBG, que, após discutidos e 24 

aprovados nesta reunião, serão submetidos para aprovação na reunião do Conselho Diretor da 25 

SBG e enviados pela Sociedade com a assinatura do Diretor-presidente da SBG. Os documentos, 26 

por ordem de apresentação foram: a- Ofício, para Massimiliano Lombardo (UNESCO), com cópia 27 

para Esteves Colnago (CPRM), Carlos Schobbenhaus (SIGEP-CPRM) e Denise Gorfinkiel (Rede 28 

Latino-Americana e Caribenha), dizendo que  a SBG, através de sua Comissão de Geoparques, se 29 

disponibiliza para trabalhar junto com a UNESCO, na criação do Comitê Brasileiro de Geoparques. 30 

b- solicitação para Denise Gorfinkiel de tradução para português e autorização de disseminação 31 

dos documentos oficiais da UNESCO c- Documento de apresentação da CG-SBG para instituições. 32 

Neste ponto, mais uma vez, foi solicitado o nome de instituições e, principalmente, de pessoas de 33 



contato. As sugestões foram: CPRM-Superintendências, Instituições Estaduais de Pesquisa Mineral 34 

(ex:CBPM), ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Secretarias Estaduais de Educação, Secretarias 35 

Estaduais de Meio Ambiente, Secretarias de Turismo (ou similares), Secretarias do 36 

Desenvolvimento Econômico, autores das propostas de Geoparques, Associações/Consórcios de 37 

geoparques. Kátia Mansur, no entanto, sugeriu que, excetuando a CPRM, este documento fosse 38 

enviado somente no próximo ano, devido às mudanças de governo na esfera estadual e federal. 39 

Paulo Boggiani disponibilizará um contato no ICMBio [Item 03: Encontro Nacional de 40 

Geoparques (Porto Seguro)/Rosa Penzza]. A dirigente informou que Rosa Penzza, da Fundação 41 

Jupará Cultura e Ecologia, escreveu para Kátia Mansur, Marcos Nascimento e para a CG-SBG 42 

dizendo que gostaria de promover, em Porto Seguro, o mais breve possível, um encontro com a 43 

Comissão, representações constituídas governamentais e não governamentais afins, para discutir a 44 

Salvaguarda do Capital Natural sem utilização no sul da Bahia. Marilda respondeu o email falando 45 

sobre os geoparques da Bahia e que levaria a proposta dela para reunião da CG-SBG. Marcos 46 

Nascimento, num email anteriormente enviado, escreveu que, devido à falta de intimidade da 47 

proponente com o tema Geoparques, este encontro, poderia não ser muito produtivo. No entanto, 48 

ele apontou que um encontro com a participação de um representante (no mínimo) de cada projeto 49 

daqueles que estão já com ações efetivas no território realmente se faz necessário. Marjorie 50 

Nolasco sugeriu que Rosa fosse convidada para participar dos eventos de Patrimônio Geológico. E, 51 

sobre o encontro proposto por Marcos, ela sugere que seja feito no próximo Simpósio de 52 

Patrimônio Geológico, no Araripe. Ficou definido que Kátia falaria com ela, via Skype ou telefone, 53 

em nome da Comissão, para esclarecer sobre o tema Geoparques, convidá-la para os eventos e 54 

entender o porquê de sua urgência em promover o evento. Marjorie, falaria como presidente da 55 

Associação Brasileira em Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro. Dourado acrescentou que, se 56 

na conversa com Rosa, ela sugerir a criação de um geoparque na região, isto não é pertinente 57 

porque há a ocorrência somente da Formação Barreira. [Item 04: Critérios para inclusão de 58 

novos membros] Devido o adiantado da hora e a redução de pessoas presentes na reunião neste 59 

momento, o ponto foi postergado para a próxima reunião [Item 05: O que ocorrer] Marjorie 60 

solicitou que a relação entre a Comissão de Geoparques e a Associação Brasileira em Defesa do 61 

Patrimônio Geológico e Mineiro fosse discutida. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 62 

encerrada às 16h04 e a presente ata que, após lida, discutida e aprovada pelos presentes e demais 63 

membros da Comissão de Geoparques da SBG, será assinada digitalmente pela dirigente. 64 

Salvador, aos vinte dias do mês de novembro de 2018.  65 


		2018-12-05T14:25:35-0300
	Marilda Santos Pinto Miedema




