Ata da 11ª. Reunião Ordinária da Comissão
de Geoparques da Sociedade Brasileira de
Geologia, realizada no dia 5 de março de
2021.

1

Aos cinco dias do mês de março de 2021, às 8h00, por videoconferência, reuniu-se a Comissão de

2

Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG) contando com as presenças de

3

Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Antônio Dourado (secretário, NBA-SE)), Marcos Nascimento

4

(Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE), Ivanara Lopes Santos, Renato Azevedo,

5

Ricardo Fraga e Violeta Martins (NBA-SE), Andreá Trevisol (NBR), Caiubi Kuhn (NCO), Luiz Carlos

6

Ribeiro (NMG), Kátia Mansur (NRJ), e André Borba (NRS-SC). Joana Sanchez (NCO) e Gilson

7

Burigo (NPR) justificaram a ausência. A pauta: 1- Informes, 2- Admissão de novo membro na CG,

8

3- Geodia, 4- Indicação do novo dirigente da CG- SBG (exercício a partir de 21/4/21), 5- O que

9

ocorrer. [Item 01: Informes] a- Ricardo participará de evento virtual que discutirá como a pandemia

10

da Covid tem afetado os trabalhos de campo nas diferentes áreas de conhecimento no dia 10/3.

11

Entre outros pontos, ele apresentará

12

Geoparque Serra do Sincorá na implementação do projeto de geoparque. b- Kátia informou que, no

13

final de abril, acontecerá, de forma virtual, o 2º Workshop do Projeto Geoparque Costões e Lagunas

14

do Rio de Janeiro, com financiamento da FAPERJ. c- Marcos disse que ainda não foi definida uma

15

data para as missões de avaliação da GGN. O Geoparque Aspirante Seridó participou do 2º GGN

16

virtual onde foi apresentado um novo formulário de autoavaliação que já está disponível no site da

17

GGN. Ele sugere aos projetos de geoparques que o testem pois certamente ele será colocado em

18

prática. d- Boggiani informou que ministrará o curso virtual “A evolução geológica da Serra da

19

Bodoquena” para os guias turísticos da cidade de Bonito – MS, a partir de 15/3, com certificado da

20

USP. e- Andreá informou que o trabalho do Grupo da IUGS, que definia critérios para qualificar

21

sítios geocientíficos de relevância internacional, teve uma evolução, uma nova definição, um novo

22

encaminhamento. f- Luiz Carlos informou que participara´ do evento virtual “Conhecendo o

23

Geopatrimônio Brasileiro” um projeto de extensão da UFPE, no qual representará a região Sudeste

24

por meio da apresentação do Projeto Geoparque Uberaba -Terra de Gigantes. Paralelamente,

25

informou que o Uberaba Shopping Center convidou a governança do Geopark para montar uma

26

exposição sobre o Projeto Geopark – Terra de Gigantes no seu principal espaço de eventos g-

27

Marilda deu os seguintes informes:1) o recebimento de email de Patrício Melo, com cópia para

28

outras pessoas, solicitando a criação de um fórum de discussão junto ao Ministério das Relações

29

Exteriores do Brasil visando a criação da instância nacional própria para subsidiar e apoiar os

30

geoparques e projetos existentes no Brasil. Ela respondeu citando o informe de Marcos

31

Nascimento, registrado na ata da 10a. reunião da CG-SBG de 16/12/20, sobre os compromissos

32

públicos assumido por este Ministério e o de Turismo. 2) O aceite para publicação no volume

33

especial sobre Geoconservação do Journal of the Geological Survey of Brazil (JGSB), que reuniu

como a pandemia afetou as atividades da Associação

34

os trabalhos apresentados no V Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico, do artigo The

35

performance of the Geoparks Commission of the Brazilian Geology Society from 2018 to 2020.

36

Marilda, Marcos, Caiubi, Gilson e Dourado Rocha foram os autores. 3) Sobre a participação da

37

SBG na 73ª SBPC, a proposta de uma mesa redonda sobre geoparques não foi acatada. A mesa

38

“Educação em Geociências, Geoética e Geoparques”, proposta por Kátia Mansur, dirigente da

39

Comissão de Geoética, terá a participação de Marcos Nascimento como representante do

40

Geoparque Aspirante Seridó posto que, pelas normas da SBPC, a mesa não poderia ser composta

41

por representantes da mesma entidade. 4) Em 1/3/21, a CG-CBG enviou Carta de apoio e parceria

42

ao Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. 5) Participação na live ”SBG- Um

43

olhar feminino de gestão e nas Geociências”, promovida pela SBG em homenagem ao Dia

44

Internacional da Mulher, com a presença das diretoras dos Núcleos e dirigentes das Comissões. h-

45

Caiubi informou que a Sociedade Brasileira de Paleontologia conseguiu fazer tramitar na Câmara

46

dos Deputados um projeto de lei sobre a regulamentação da profissão de paleontólogo

47

(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0zgdot224zfvs6w

48

dfgkq1rp357637470.node0?codteor=1710651&filename=PL+791/2019). O

49

somente profissionais com especialização em Paleontologia possam atuar nesta área. Assim

50

sendo, o geólogo graduado, ou com outra especialização, ficaria impedido de trabalhar neste

51

campo para o qual o CREA reconhece a sua competência. [Item 02: Admissão de novo membro

52

na CG]. O nome de Ligia Ribeiro, pesquisadora em Geociências e Coordenadora do Projeto

53

Geoparques no Serviço Geológico do Brasil - CPRM, indicado pelo diretor-presidente do Núcleo

54

São Paulo para compor a Comissão de Geoparques da SBG em 12/1/21, foi aprovado por todos os

55

presentes. [Item 03: Geodia]. Marilda disse que não recebeu informações para esta reunião de

56

como seria a participação da SBG na organização do Geodia, evento nacional virtual proposto pela

57

AgeoBr para acontecer no dia 24/4/21. Kátia disse que o Museu da Geodiversidade terá atividades

58

virtuais e que devemos incentivar que os projetos de geoparques façam atividades no Dia da

59

Terra. André falou que recebeu esta demanda da Glória (AgeoBr) com prazo até 7 de marco para

60

sinalizar a participação com uma atividade. O Caçapava tem várias excursões virtuais gravadas do

61

Geodia do ano passado já disponíveis e irá participar. André entrou em contato com pessoas

62

ligadas à geoconservação e patrimônio geológico no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e

63

solicitou o envio de propostas para ele ou direto para a Glória. Ricardo informou que a AGS e a

64

UFBA, na Bahia, pretendem participar do Geodia. [Item 04- Indicação do novo dirigente da CG-

65

SBG (exercício a partir de 21/4/21)]. Joana Sanchez (NCO), em email direcionado à Comissão em

66

26/2/21, caso não houvesse outros candidatos, apresentou o seu nome para assumir a direção da

67

CG-SBG a partir do dia 21/4/21. Todos os presentes concordaram com a indicação. [Item 05: O

68

que ocorrer]. Dourado perguntou ao Luiz Carlos qual a opinião do paleontólogo sobre o projeto de

69

lei da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Ele respondeu que sua maior preocupação é a

70

ineficiência da legislação brasileira para a proteção do patrimônio fóssil. Obras como ferrovias,

71

aeroportos, gasodutos e linhas de transmissão estão sendo aprovadas em regiões de sítios

projeto propõe que

72

paleontológicos. Quanto ao projeto, ele vai se informar melhor. Caiubi chama atenção que

73

paleontologia é importante em muitos geoparques e, se o projeto de lei for aprovado, poucas

74

pessoas no Brasil poderão atuar como paleontólogo e hoje, quem atua nesta área é o biólogo ou o

75

geólogo, que são profissões regulamentadas pelo CRBIO e CONFEA-CREA, respectivamente.

76

Marilda propôs encaminhar esta discussão para a presidência da SBG. Nada mais havendo a

77

tratar, a reunião foi encerrada às 11h00 e a presente ata que, após lida, discutida e aprovada pelos

78

presentes será assinada digitalmente pela dirigente. Salvador, aos cinco dias do mês de março de

79

2021.
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