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Relativo ao ano

2017

Núcleo

Rio de Janeiro

Programa de Trabalho Principais Pontos

- Como ponto central da Gestão 2017-2018, trabalhar para a organização do
49º Congresso Brasileiro de Geologia em 2018, agregando conceitos de
inclusão social e valorização da Geologia e das Geociências, congregando a
comunidade técnico-científica brasileira, em especial aquela dos estados do Rio
de Janeiro e Espírito Santo;
- Motivar a comunidade científica, profissional e acadêmica do Rio, Espírito
Santo e Brasil em torno da organização do 49º Congresso Brasileiro de
Geologia;
- Propor e executar novos conceitos para organização dos Congressos
Brasileiros de Geologia, com destaque para a internacionalização dos
Congressos, a valorização de sua temática e do papel das Universidades,
Geocientistas, Profissionais e Estudantes na sua organização;
- Integrar a realização do 49º Congresso Brasileiro de Geologia às
comemorações dos 200 Anos de Fundação do Museu Nacional, promovendo
sua abertura em evento conjunto na Quinta da Boa Vista;
- Agregar à organização do 49º Congresso Brasileiro de Geologia as diversas
Universidades sediadas no Rio de Janeiro e Espírito Santo, possibilitando maior
interação com a comunidade técnico-científica, assim como as entidades
profissionais, acadêmicas e públicas, em especial os Serviços Geológicos do
Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto de Geotécnica;
- Atrair as empresas relacionadas à Geologia e Geociências para apoiar o 49º
Congresso Brasileiro de Geologia, inclusive promovendo atividades prévias e
integradas ao programa do Congresso, a partir de 2017, nas quais atividades
científicas e de divulgação possam motivar a maior participação da comunidade
e o interesse das empresas em apresentar e divulgar seus produtos e seu
conhecimento, com culminância durante o evento;
- Valorizar o papel da Geologia na Sociedade, promovendo a inclusão das
comunidades locais na temática do Congresso, aproveitando as diversas
iniciativas já existentes, como o Museu da Geodiversidade, a Casa da Ciência,
o Museu da Maré e o Projeto Caminhos Geológicos, tendo como foco trazer a
discussão sobre os temas da Geologia e Geociências para espaços nobres
como o Museu do Amanhã e o Museu Nacional, além de promover a
valorização e a difusão dos Monumentos Geológicos da Cidade do Rio de
Janeiro e seu entorno;
- Promover medidas de inclusão da comunidade técnico-científica e profissional
no Congresso, tais como adoção de tarifa sênior de inscrição, possibilidade de
inscrição para um ou mais dias do evento e parcelamento das inscrições
prévias, favorecendo a presença dos profissionais nas datas e discussões do
seu interesse, pela redução do custo da participação em temas e dias
específicos e o incremento do número destes profissionais, que hoje pouco
participam dos Congressos Brasileiros de Geologia;
- Promover mecanismos de treinamento e capacitação antes e durante o 49º
Congresso Brasileiro de Geologia, tanto dos estudantes de geologia, como dos
profissionais de ensino, estes nos temas em que a Geologia e as Geociências
sejam enfocadas no Congresso;
- Apoiar a realização de eventos técnico-científicos diversos promovidos por
entidades de ensino, pesquisa e extensão voltados para a área de Geociências,
incluindo atividades desenvolvidas por sociedades parceiras;
- Ressaltar a importância de sítios geológicos e paleontológicos dos estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo, a exemplo do Parque Paleontológico de

Itaboraí, apoiando a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão
que integrem os sítios de interesse geocientífico;
- Ampliar a divulgação da Geologia nos meios de comunicação, aproveitando
temáticas atuais e relevantes, como as Mudanças Climáticas, a Gestão dos
Riscos Geológicos, o Ensino na Geologia e a discussão sobre conceitos mais
recentes, como o Antropoceno;
- Apoiar a realização do Geosudeste 2017 pelo Núcleo Minas Gerais da SBG;
- Continuar a apoiar as iniciativas dos estudantes para organização das
Semanas Acadêmicas de Geologia no RJ e ES, visando ampliar a sua interação
com a SBG e maior participação na Sociedade;
- Difundir conceitos e apoiar ações e iniciativas que firmem o compromisso da
Geologia com o desenvolvimento em bases sustentáveis.
Principais Realizações 1) O foco da Gestão 2017-2018 foi trabalhar para a organização e viabilidade do
Organização/Promoção/Realização
49º Congresso Brasileiro de Geologia em 2018, destacando:
de eventos técnico-científicos
2) Definição dos principais pontos para organização do 49CBG:
a) Tema Central: "Geologia, Conhecer o Passado para Construir o Futuro";
b) Local e Data: Centro de Convenções Sul América, na Cidade Nova, Rio
de Janeiro;
c) Empresa Organizadora: MCI Brasil;
d) Presidência do Congresso: Prof Hernani Aquini Fernandes Chaves;
e) Comissão Organizadora Central;
f) Comitê Técnico Científico;
g) Criação do Logo do 49CBG;
h) Inclusão dos Simpósios Paralelos "Vulcanismo e Ambientes Associados"
e "Cretáceo do Brasil";
i) Lançamento do Site, em outubro de 2017, no endereço www.49cbg.com.br;
j) criação de Portfólio do Evento;
k) início do processo de inscrição e submissão de resumos, em 1/11.
3) Reunião da Comissão Técnico-Científica, em 5/9;
4) Reuniões de divulgação, promoção e captação de recursos para o
49CBG, tendo como destaque:
a) Mútua/CREA/CONFEA, em 27/3;
b) Museu Nacional, em 7/8, com a diretora Claudia Rodrigues Ferreira de
Carvalho;
c) Petrobras, em 6/9, com o Gerente Executivo Mario Carminatti;
d) CPRM, em 13/9, com o Diretor de Geologia e Recursos Minerais, José
Carlos Garcia;
e) Museu do Amanhã, com Leonardo Menezes, Gerente de Exposições e do
Observatório do Amanhã.
5) Principais contratos assinados pela Comissão Organizadora:
a) contrato com a MCI Brasil, empresa organizadora;
b) contrato com o Centro de Convenções Sul América - CCSA, local do
evento;
c) abertura de conta bancária no Banco Bradesco, para movimentação
financeira do Congresso.

Principais Realizações Apoio à organização de
eventos técnico-científicos

As principais realizações do Núcleo no exercício de 2017 tiveram como foco a
organização e divulgação do 49o Congresso Brasileiro de Geologia, com os
seguintes destaques:
1) Apoio à palestra “A Geologia dos Tsunamis e da Sedimentação de
Eventos Extremos”, realizada no dia 24 de março de 2017, no Auditório
Pedro Cesero da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, tendo
como palestrante o geólogo Pedro José Miranda da Costa;
2) Apoio à VI SEGEO - Semana de Estudos Geológicos da UFES, realizada no Campus de Alegre da UFES, entre os dias 3 a 7 de abril de 2017,
compreendendo a IV Semana de Geologia do Espírito Santo e a VI Semana de
Estudos Geológicos da UFES, tendo a SBG-RJ/ES contribuído com R$
2.000,00 (dois mil reais), a título de patrocínio;
3) Almoço comemorativo do Dia do Geólogo, promovido pela Associação
Brasileira de Geólogos de Petróleo – ABGP, realizado no dia 30 de maio, no
Clube de Engenharia;
4) Comemoração do Dia do Geólogo, promovido pela Associação
Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro - APG-RJ, com o
apoio e patrocínio da SBG-RJ/ES, realizada no dia 1/6/2017;
5) participação no EXPOGEF (Congresso Internacional de Geofísica),
realizada no Centro de Convenções Sul América – CCSA, de 31/7 a 3/8,
com a ocupação do estande cedido pela SBGf e o preparo de portfólio,
marca texto e banner, para o lançamento do 49CBG, atividade realizada
com o apoio da equipe da MCI, durante os quatro dias de realização da
ExpoGEF;
6) participação no Geosudeste 2017, promovido pelo Núcleo RJ/ES, em
Diamantina, entre 28 e 31 de outubro de 2017, com divulgação do 49CBG;
7) ação para o 49CBG constar da programação oficial da Cidade do Rio de
Janeiro, através de contatos com o Rio Convention & Visitors Bureau RCVB e órgãos da Prefeitura;
8) divulgação dirigida na mala direta do Núcleo:
a) divulgação da palestra “A Geologia dos Tsunamis e da Sedimentação de
Eventos Extremos”, realizada no dia 24 de março de 2017, no Auditório
Pedro Cesero da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, tendo
como palestrante o geólogo Pedro José Miranda da Costa;
b) Dia do Geólogo na mala direta da SBG-RJ/ES e no site da SBG;
c) divulgação da Exposição que marcou os 199 Anos do Museu Nacional
(“No Tempo em que o Brasil era Mar”), aberta no dia 6 de junho, na Quinta
da Boa Vista;
d) divulgação, na mala-direta da SBG-RJ/ES da palestra "Mapa Geológico
do Estado do Rio de Janeiro", que foi realizada no Clube de Engenharia, no
dia 12 de setembro, tendo como palestrante o professor Miguel Tupinambá,
da UERJ, com apoio da SBG-RJ/ES;
e) participação na inauguração da Exposição "Antonio Dias Leite - O
Pensamento e a Ação para o Desenvolvimento", dia 15 de setembro, no
Museu de Ciências da Terra - MCTer.

Principais Realizações Lançamento de Livros,
periódicos e outras
publicações

Não houve lançamento de publicações no exercício.

Principais Realizações Realização de minicursos e
oficinas

Não houve a realização de minicursos e oficinas no exercício.

Ações Políticas e do Setor

As ações políticas e do setor tiveram como foco principal a organização do 49o.
Congresso Brasileiro de Geologia 2018.
1) Apoio à reestruturação da Associação Profissional dos Geólogos do Estado
do Rio de Janeiro, tendo como culminância a retomada das comemorações do
Dia do Geólogo, realizada no dia 1/6, no Espaço SEAERJ e que contou com o
apoio e patrocínio da SBG-RJ/ES;
2) Apoio às entidades municipais (GeoRio) e estaduais (DRM-RJ) de Geologia
e Geotecnia, que passam por momentos críticos que ameaçam sua
continuidade;
3) Apoio à MINEROPAR - Serviço Geológico do Paraná, contra sua absorção
pelo Instituto de Terras e Cartografia do Paraná, que acabou concretizada;
4) Entendimentos e acordos com entidades e associações setoriais, com vistas
ao apoio à organização do 49o. Congresso Brasileiro de Geologia, assim como
a responsabilização por temas específicos das Sessões Técnicas a serem
programadas:
a) Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro - APGRJ,
com o acordo de que representantes da APG participarão da Comissão
Organizadora do Congresso e também ficarão encarregados de organizar as
discussões sobre os temas afetos à APG-RJ, como situação profissional e
mercado de trabalho, assim como fará a aproximação com o CREA-RJ e sua
Câmara Especializada de Geologia e Mineração;
b) Sociedade Brasileira de Geofísica - SBGf, com o acordo de que
representantes da SBGf participarão da Comissão Organizadora do
Congresso e ficarão encarregados de organizar as discussões sobre os
temas afetos à Geofísica e organização de Sessão Temática da área;
c) Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo - ABGP, com o acordo de
que representantes da ABGP participarão da Comissão Organizadora do
Congresso e ficarão encarregados de organizar as discussões sobre os
temas afetos ao Petróleo e Gás Natural, e organização de Sessão Temática
da área;
d) Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental - ABGE Núcleo Regional Rio de Janeiro, com o acordo de que representantes da
ABGE-NRRJ participarão da Comissão Organizadora do Congresso e ficarão
encarregados de organizar as discussões sobre os temas afetos à Geologia
de Engenharia e organização de Sessão Temática da área;
5) Participação do Núcleo nas comemorações do Dia do Geólogo,
retomadas a partir da reestruturação da APG-RJ e realizada no dia 1 de
junho de 2018, nas dependências da SEAERJ, sob o tema "Defesa da
Geologia Brasileira e Soerguimento da APG-RJ";
6) Indicação de representantes da SBG-RJ/ES para composição do Conselho
Curador da Fundação Geo-Rio, em entendimentos com a APG-RJ e Clube de
Engenharia, com vistas a poder influenciar na definição de objetivos e metas da
Geo-Rio. A indicação ainda não foi efetivada;

7) Proposta (aprovada na reunião do Conselho Diretor da SBG de
novembro de 2017) de concessão de títulos de sócios honorários aos
Geólogos Luis Marcelo Fontoura Mourão e Mário Carminatti, indicados pelo
Núcleo RJ/ES, por seus serviços prestados à SBG;
8) Proposta (aprovada) de realizar a abertura do 49CBG na sede do Museu
Nacional da UFRJ, na Quinta da Boa Vista, como homenagem da SBG aos
200 Anos de Fundação do Museu Nacional, ocorrida em 1818;
9) Proposta (aprovada) de levar o 49CBG à interação com o Museu do Amanhã,
com o objetivo de apresentar e discutir o tema do Antropoceno, em parceria com
o Museu e sua programação.
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Data de preenchimento

04-12-2018

Certificação

Certifico que todas as informações acima são verdadeiras e corretas

Estou ciente que, após
aprovação na Assembléia
Geral da Sociedade estas
informações serão
publicadas no site da SBG

Sim

Responsável pelo
preenchimento

Flavio Luiz Da Costa Erthal

Função

Diretor(a) Secretário(a)

E-mail

flavio.erthal@gmail.com

