Ata da 7ª. Reunião Ordinária da Comissão
de Geoparques da Sociedade Brasileira de
Geologia, realizada no dia 28 de janeiro de
2020.

1

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020, às 9h00, reuniu-se a Comissão de Geoparques da

2

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

3

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

4

Guimarães (NPR), Marcos Nascimento (Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE),

5

Ivanara Lopes Santos, Violeta Martins e Renato Azevedo (NBA-SE), Joana Sanchez (NCO), Luiz

6

Carlos Ribeiro (NMG) e Kátia Mansur (NRJ). Andreá Trevisol (NBR), Caiubi Kuln (NCO), Paulo

7

Boggiani (NSP), Marjorie Nolasco (NBA-SE) justificaram a ausência. A pauta: 1- Informes. 2-

8

Continuidade da CG-SBG? a- Indicação da nova “Diretoria” para o biênio 2020-2022. 3- O que

9

ocorrer. [Item 01: Informes] a- Kátia informou que o 2º Workshop do Projeto Geoparque Costões e

10

Lagunas do Rio de Janeiro, que ocorrerá em novembro, já está sendo organizado. b- Luiz Carlos

11

disse que, neste ano deverá ocorrer o workshop do Geoparque Uberaba. Ele acrescentou que o

12

SEBRAE contratou um consultor específico para trabalhar com a temática do geoparque. Através

13

de um investimento captado pela Prefeitura de Uberaba, um geossítio será montado dentro da

14

cidade, uma praça. Ainda sem sensibilização da comunidade, mas já está sendo feito um convênio

15

com a prefeitura para começar cursos de conservação patrimonial com réplicas de dinossauros. c-

16

Renato Azevedo, informou que, nos dias 17 e 18 de janeiro, ocorreu uma reunião com cerca de 14

17

associados para revisão do plano estratégico visando a Assembleia Geral da Associação

18

Geoparque Serra do Sincorá (AGS) que ocorrerá no dia 7 de fevereiro. d- Marcos Nascimento

19

informou que

20

Geoparque Seridó e que este contará com a participação de uma comitiva do Geoparque Arouca

21

(Portugal) graças ao convênio Arouca Araripe. Ele também disse que, em duas semanas, o livro

22

Geopatrimônio - Geoconhecimento, Geoconservação e Geoturismo, A. Vieira, A. Figueiró, L. Cunha

23

e V. Steinke (Eds.) será lançado e este conta com dois capítulos sobre geoparques: um, sobre

24

territórios aspirantes no Brasil, em coautoria com Kátia e Marilda, e, outro, em coautoria com

25

Patrício Melo, sobre a geoconservação na Rede Global de Geoparques. Sobre o dossiê do

26

Geoparque Seridó, ele disse que este foi enviado para a UNESCO em 29 de outubro de 2019 mas

27

foi devolvido para ajustes em 6 de novembro. No inicio de dezembro, ele foi reenviado. Agora,

28

aguarda-se o agendamento da visita de dois avaliadores ao território que deverá ocorrer entre abril

29

e junho de 2020. Por fim, ele comunicou que a UNESCO está fechando um novo formulário de

30

autoavaliação com 145 questões. e- Marilda disse que enviou email de parabéns e ratificando apoio

31

e parceria em 2020 para a equipe do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro,

32

representada pela Profa. Kátia Mansur, em resposta ao Certificado de agradecimento concedido à

33

Comissão de Geoparques. Depois, a dirigente lamentou que tivesse lido tardiamente o email

nos dias 27, 28 e 29 de maio acontecerá o 3º Encontro Potiguar do Projeto

34

convite da CPRM, copiado para todos, e, consequentemente, da não participação da CG-SBG na

35

“Oficina de Sensibilização sobre o Patrimônio Geológico”. f- Kátia informou que participou do

36

evento supracitado que visava compartilhar as discussões recentes do Inventário do Patrimônio

37

Geológico do Brasil e do projeto do Mapa do Patrimônio Geológico da América do Sul, sobre a

38

conservação e divulgação do patrimônio geológico e dos papéis das várias instituições ligadas à

39

temática (MPF, ICMBio, MME, IBGE e outras). Ela apresentou uma palestra sobre os casos de

40

ameaças aos sítios costeiros e Glória (AGeoBR) mostrou aspectos técnicos. Andreá, que estava

41

presente pela CPRM, citou a Comissão de Geoparques. Respondendo à intervenção de Dourado,

42

Kátia disse que Rosangela (IBGE), discutiu com sua gerência a proposta dos futuros mapas do

43

IBGE apresentarem a localização dos geossítios. g- Sobre o 50 CBG, Joana disse que, no último

44

informe, não saiu “geoparques” no subtema “geodiversidade e geoconservação” e que ela e Glória

45

(AgeoBR) já escolheram os avaliadores dos trabalhos, os mesmos do V SBPG. Como minicursos,

46

ela vai propor aquele que Marcos ofereceu pela FEBRAGEO e que Kátia e Glória façam um sobre

47

divulgação do patrimônio geológico. Dourado sugeriu um minicurso sobre a estrutura jurídica de

48

um geoparque. Os nomes sugeridos por Marcos foram o do procurador jurídico do Rio Grande do

49

Norte, Marcelo, e de Patrício Melo, do Araripe. A próxima reunião da Comissão Organizadora será

50

em março. Ela proporá a realização de uma reunião aberta da CG-SBG durante o congresso. [Item

51

02: Continuidade da CG-SBG? a- Indicação da nova “Diretoria” para o biênio 2020-2022].

52

Como o tempo de mandato da Comissão de Geoparques é de dois anos, prorrogável por igual

53

período (Cap.II, Art 5 do Regimento), em 21/4/20, a Comissão de Geoparques seria

54

automaticamente encerrada. A dirigente questionou a todos sobre a continuidade da CG-SBG pois

55

esta decisão, juntamente com relatório de atividades, deverá ser apresentada para aprovação do

56

Conselho Diretor da SBG que estará reunido nos dias 23 e 24 de abril, em São Paulo (Marilda

57

estará presente na reunião graças ao patrocínio do Núcleo BA-SE do qual é Diretora-secretária).

58

Caso a Comissão continue, um plano de ação bienal também deverá ser elaborado.Todos os

59

presentes foram a favor da continuidade da Comissão de Geoparques. Gilson destacou o conjunto

60

de atividades que tem fortalecido o conceito de geoparques na sociedade. Renato ressaltou a

61

atuação positiva, principalmente para a AGS durante a audiência pública na Assembleia Legislativa

62

da Bahia, e o fato de ser a única organização de cunho nacional sobre a temática em contato com

63

os projetos. Marcos disse que cumprimos com nossos objetivos mas ainda falta muito a fazer

64

principalmente na preparação de material didático. Também, devemos ampliar a discussão e

65

diálogo com entidades nacionais e internacionais. Ele mencionou que Nicole, do Ministério do

66

Turismo, sinalizou que irá procurar a CG quando precisar de informações o que indica que somos

67

uma referência na discussão sobre geoparques no país. A UNESCO (Paris) sabe da nossa

68

existência e Denise (UNESCO- Montevidéu) considera interessante a SBG ter esta comissão

69

interna e que, talvez, possamos ser a entidade para discutir e avaliar as propostas de geoparques

70

no Brasil. Sobre a nova “Diretoria” foi unanimidade a recondução da atual, entretanto, Marilda

71

Miedema concordou permanecer como dirigente somente até 31/12/2020 quando o cargo

72

provavelmente será assumido por Gilson Burigo. [Item 04: O que ocorrer]. Dourado informou que,

73

em 14 de janeiro, a contratação de empresa para a construção da sede do CIEG- Centro Integrado

74

de Estudos Geológicos, localizado em Morro do Chapéu - Bahia, foi publicada no Diário Oficial da

75

União. Marcos compartilhou o link para apoiar o projeto do livro “A Grandiosa História de Grão de

76

areia”:https://www.catarse.me/graodeareia?ref=project_link&fbclid=IwAR3fuwXbuxYPvOj8oPOBjsu

77

g662r_93YAvUuVt_CLXBGaSXHVIFXwB9sZw. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

78

encerrada às 11:30h e a presente ata que, após lida, discutida e aprovada pelos presentes e

79

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

80

Salvador, aos vinte oito dias do mês de janeiro de 2020.

