
 

Ata da 1ª. Reunião Ordinária da Comissão 

de Geoparques da Sociedade Brasileira de 

Geologia, realizada no dia 21 de maio de 

2018. 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2018, às 9h00, reuniu-se a Comissão de Geoparques da 1 

Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG), por vídeo conferência, sob a direção de Marilda 2 

Miedema (NBA-SE), com as presenças de Antônio Dourado Rocha (secretário, NBA-SE) e dos 3 

membros Gilson Guimarães (NPR) e dos representantes do Núcleo Bahia-Sergipe  Renato 4 

Azevedo, Ricardo Fraga Pereira e Violeta Martins.  Caiubi Kuhn (NCO) teve problemas de recepção 5 

de áudio  e não conseguiu participar da reunião. Os seguintes membros justificaram a  ausência: 6 

Andrea Trevisol (NBR), Kátia Mansur (NRJ), Marco Advíncula (NBA-SE), Marcos Nascimento 7 

(Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE), Paulo Boggiani (NSP) e Joana Sanches 8 

(NCO).  A pauta: 1- Informes,  2- Ações para atingir os objetivos da CG, 3- O que ocorrer. [Item 01: 9 

Informes] A dirigente deu os seguintes informes: a- A Comissão de Geoparques está presente no 10 

site e no facebook da SBG,  b- No grupo Whats App Geoparques Aspirantes,  Luiz Carlos Borges 11 

Ribeiro, autor da proposta  Geoparque Uberaba, escreveu que ele gostaria de participar ou integrar 12 

a CG, c-.Germano Batista, no facebook da SBG, parabenizou a criação da Comissão e solicitou  o 13 

contato oficial do grupo e a orientação de  projetos  em Itabira, em parceria com as universidades 14 

em Minas Gerais, d- A  Profa. Marjorie, também membro da CG, lhe disse  que o Prof. Paulo de 15 

Tarso (UFOP) mostrou interesse em participar da Comissão. Gilson informou que a organização do 16 

1º Fórum Sul Brasileiro de Geoparques, em Santa Maria-RS, em setembro, solicitou alguém da 17 

Comissão para fazer  uma fala na abertura do evento de forma presencial ou por vídeo conferência. 18 

[Item 02: Ações para atingir os objetivos da CG]  Com base no regimento, as ações definidas 19 

foram: a- Criação de um endereço eletrônico oficial da Comissão ligado à SBG em atendimento às 20 

demandas já existentes; b-  Criação de um  sitio eletrônico da Comissão,  ligado à página da SBG, 21 

como meio de divulgação de nossas ações e assuntos relacionados com a nossa temática. 22 

Paralelamente, deve-se haver a impressão de cartilhas para atender ao público das comunidades 23 

que não tenham acesso à internet.  c- Divulgação de notas elaboradas pela equipe na seção 24 

Notícias na página da SBG (Marilda verificará a viabilidade com Fábio, o diretor-secretário da SBG); 25 



d- Dourado sugeriu a realização de visitas de sensibilização aos órgãos governamentais como 26 

Secretarias de Educação,  Turismo e de Desenvolvimento Econômico e órgãos que tenham relação 27 

com a criação e manutenção dos geoparques; e- Gilson propôs o envio de  uma comunicação 28 

formal sobre a existência  da Comissão  para as instituições que consideremos fundamentais  29 

(Ministério do Turismo, ICMBio, etc.)  pois, por enquanto, o conhecimento disto está  apenas na 30 

nossa comunidade; f- Para atender ao objetivo “Integrar  os representantes das diversas propostas 31 

de geoparques no Brasil”, será analisado a inclusão de novos membros, que deverão solicitar a 32 

participação na Comissão; g- Na reunião presencial que deverá ocorrer durante o 49CBG, no Rio 33 

de Janeiro, serão analisadas as demandas existentes; h- O apoio institucional será realizado 34 

através da divulgação de uma listagem atualizada dos diversos projetos de geoparques no sitio 35 

eletrônico da CG, participação em eventos com apresentação de trabalhos ou como convidado de 36 

forma presencial (o membro mais perto fisicamente representará a Comissão com ciência dos 37 

demais) ou por vídeo conferência, com disponibilização do link quando for possível, para mostrar 38 

para a comunidade como todo a importância do tema e da Comissão; [Item 03: O que ocorrer]  39 

Violeta informou que a  criação da Comissão de Geoparques  foi divulgada na CPRM-SSA. Ela 40 

sugeriu que a Comissão divulgasse isto junto aos outros núcleos da empresa. Dourado propôs que 41 

cada componente da Comissão enviasse para Marilda um texto elencando as dificuldades de 42 

implantação de geoparques e  interação com órgãos públicos, nomes de pessoas que possam 43 

colaborar com a discussão e indicar para a Comissão  linhas  de atuação. Ele sugeriu convidar  44 

Flavia Lima, Patrício, ex- coordenador do Geoparque Araripe, e Schobbenhaus,  Foi decidido que 45 

as proposições seriam pensadas por cada membro para serem apresentadas e  discutidas em 46 

conjunto  nas próximas reuniões. Quanto ao  convite às pessoas citadas, isto poderá acontecer 47 

mais tarde, após as decisões desta reunião serem implementadas. Por fim, Dourado, questionou 48 

como o Fórum regional Sul Brasileiro se harmoniza, ou contrapõe, com  o Fórum Nacional 49 

defendido por Schobbenhaus. Entretanto, devido ao limite de tempo de uso da sala virtual 50 

esgotado, este questionamento não foi debatido. Nada mais havendo a tratar, eu, Marilda Miedema, 51 

dirigente, dei a reunião por encerrada e lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada 52 

pelos presentes, será assinada por mim e o Secretário. Salvador, aos vinte e um dias do mês de 53 

maio de 2018. ______________________________________________________________ 54 
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