Ata da 5ª. Reunião Ordinária da Comissão
de Geoparques da Sociedade Brasileira de
Geologia, realizada no dia 21 de fevereiro
de 2019.

1

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2019, às 14h10, reuniu-se a Comissão de Geoparques

2

da Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG), por videoconferência, contando com as presenças

3

de Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Antônio Dourado Rocha (secretário, NBA-SE), Andreá

4

Trevisol (NBR), Gilson Guimarães (NPR), Kátia Mansur (NRJ), Marcos Nascimento (Coordenador

5

de Comunicações e Publicações, NNE) e Ivanara Lopes Santos (NBA-SE). Joana Sanchez (NCO),

6

Marjorie Nolasco (NBA-SE), Caiubi Kuhn (NCO), Violeta Martins e Renato Azevedo, ambos do

7

NBA-SE, justificaram a ausência. A pauta: 1- Informes, 2- Documentos enviados para a SBG, 3-

8

Critérios para inclusão de novos membros, 4- Site, 5- O que ocorrer. [Item 01: Massimiliano

9

Lombardo (Unesco-Brasília) telefonou para a dirigente da Comissão de Geoparques e falou da

10

importância de sua participação, em função de sua posição junto à SBG, no Curso de Verão da

11

URCA para, junto com o Geoparque Araripe, discutir sobre a criação do Comitê Brasileiro de

12

Geoparques. Marilda explicou que concordava, mas por motivos de saúde e financeiros, não tinha

13

se inscrito no evento. Entretanto, como o primeiro motivo tinha sido contornado, o representante da

14

UNESCO disse que falaria com Patrício Melo, reitor da URCA, para ver a possibilidade de

15

patrocínio. b- Um novo pedido de disponibilização de uma sala para a realização de uma reunião

16

presencial da CG-SBG, aberta ao público ou privada, durante o V Simpósio Brasileiro de Patrimônio

17

Geológico, foi feita à AgeoBRh por email e diretamente à sua presidente. Como a SBG aceitou a

18

AgeoBRh como associação congênere, a solicitação ganhou mais chances de ser aprovada. [Item

19

02: Documentos enviados para a SBG] A dirigente disse que não houve resposta alguma para o

20

ofício enviado para Massimiliano (UNESCO), com cópia para Esteves Colnago (CPRM), Carlos

21

Schobbenhaus (SIGEP-CPRM) e Denise Gorfinkiel (Rede Latino-Americana e Caribenha), dizendo

22

que a SBG, através da CG-SBG, se disponibilizava para trabalhar junto com a UNESCO na criação

23

do Comitê Brasileiro de Geoparques. Também não houve resposta de Denise Gorfinkiel sobre a

24

tradução para o português e autorização de disseminação dos documentos oficiais da UNESCO.

25

Sobre o primeiro, o e-mail voltou, mas Massimiliano, no telefonema supracitado, disse que recebeu

26

o ofício enviado pelo correio e pediu desculpas por não o ter respondido. O de Denise, um e-mail

27

automático dizia que ela estava em férias e entraria em contato assim que pudesse, mas isto não

28

ocorreu. Diante de dúvidas sobre como proceder, os presentes enfatizaram a importância da

29

criação do Comitê Brasileiro de Geoparques, a questão de sua

30

Comissão Nacional da UNESCO, a sua composição e da oportunidade de uma reunião presencial

31

sobre estes assuntos com a UNESCO (Massimiliano e Denise) e o Geopark Araripe, que deve

32

liderar esta discussão, durante o Curso de Verão da URCA além do tema da tradução para o

33

português dos sites em inglês/espanhol. Embora a participação na reunião da GEOLAC esteja

independência em relação à

34

destinada apenas para membros e convidados, foi decidido que deveríamos solicitar a nossa

35

participação ao Patrício Melo. [Item 03: Critérios para inclusão de novos membros]. A dirigente

36

lembrou que na reunião da Comissão ocorrida durante o 49CBG ficou decidido que critérios seriam

37

criados para permitir a inserção de novos membros. Até o momento, temos as solicitações de

38

Carlos Peixoto (CPRM-RS), Luiz Carlos Borges Ribeiro (Geoparque Uberaba, Terra dos Gigantes),

39

Prof. Wolf Uwe Reimold (IG-UnB) e um aluno da UFS. Considerando que em 21 de abril de 2019 a

40

CG-SBG completará um ano de formação, foi consenso a admissão de novos membros. Para tanto,

41

será solicitado aos Núcleos da SBG a confirmação dos representantes atuais e/ou a indicação de

42

novos nomes para aprovação pela Comissão em acordo com o nosso regimento. Desta forma,

43

quem quiser participar da Comissão terá que procurar o Núcleo da SBG de sua região para

44

apresentar o seu nome. Esta informação será divulgada no nosso site. Um e-mail também será

45

enviado aos candidatos supracitados comunicando a decisão. [Item 04: Site ] A dirigente voltou a

46

solicitar contribuições de todos para compor o site da CG-SBG mas principalmente fotografias.

47

[Item 05: O que ocorrer] sem ponto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30

48

e a presente ata que, após lida, discutida e aprovada pelos presentes e demais membros da

49

Comissão de Geoparques da SBG, será assinada digitalmente pela dirigente. Salvador, aos vinte e

50

um dias do mês de fevereiro de 2019.
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