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1) - A AGP está devendo
1.1) - Boletos de cobrança anuidade 2010 – até a primeira quinzena de setembro os associados
receberão os boletos bancários para pagamento da anuidade de 2010, no valor de R$ 60,00. Para
tanto ações já estão sendo desenvolvidas pela Diretora, Mariza Chaves (Tesoureira) . Aos que tiverem
boa vontade e condição de depositar, informamos que o número da conta corrente da AGP é 107.8652 agência 7325 do Unibanco (409).
1.2) - Ação junto ao Governo do Estado para corrigir a discriminação praticada contra os Geólogos
pelo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PRORURAL que vem pagando aos Geólogos
uma remuneração inferior àquela paga aos profissionais de outras modalidades da Engenharia.
1.3) – Ação junto ao Governo do Estado propondo a criação de estrutura administrativa para dirigir e
coordenar as ações do governo estadual relativas aos setores de Geologoa e Mineração. Vale registrar
que PE é o único Estado do NE que não dispõe de instância dessa natureza. Registre-se que o
assunto já vem sendo discutido por grupo de trabalho coordenado pelos colegas, Jacinto Carvalho e
Cláudio Holanda, Vice – Presidente e membro do Conselho Fiscal, respectivamente. Já está definido o
sumário da exposição de motivos que embasará a proposta. Após a conclusão do texto será
convocada uma Assembléia Geral Extraordinária com a finalidade de apreciá-lo e deliberar sobre a sua
aprovação.

2 - AGP informa que .....
2.1) participará da solenidade promovida pelo DGEO/CTG/UFPE e Petrobras para lançamento do
Boletim de Geociências´- BGP, que se realizará no auditório do Centro de Tecnologia e Geociências
às 15 horas do próximo dia 22/07 (quinta feira) na qual será lançado o número especial do BGP alusivo
aos 50 anos dos cursos de Geologia do Brasil. Na oportunidade serão prestadas homenagens aos
“Geólogos pioneiros do Nordeste que se formaram em 1961 na primeira da turma da então Escola
de Geologia de Pernambuco, em especial aos colegas Luis Siqueira (um dos fundadores e primeiro
Presidente da AGP) e Waldemir Barbosa da Cruz, falecidos neste ano de 2010. Estão convidados
todos os associados.
2.2) está participando do CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, fruto do
trabalho e empenho do colega José Liberato de Oliveira (2º Secretário) a AGP está participando como
suplente dentre as “organizações técnicas e de ensino e pesquisa” no segmento de representação da
sociedade civil. Para maiores detalhes acesse o nosso site WWW.agp.org.br e leia nas “Geonotícias”,
o edital publicado pelo CBHSF.
2.3) participa das ações de apoio técnico aos municípios da mata sul atingidos pelas enchentes
juntamente com o CREA/PE, a proposta do Presidente, Engenheiro Civil José Mário Cavalcanti,
recebeu a adesão das entidades que representam as diferentes modalidades no plenário do Conselho.
Representada pelo Presidente, Antonio Christino, a AGP vem participando das reuniões para planejar a
intervenção dos profissionais ligados ao Sistema Confea/Crea’s na região. Estas ações, no dizer do
Presidente José Mário, serão essencialmente voluntárias. E imbuídos desse espírito já se dispuseram a
colaborar os colegas Lucila Borges, Cláudio Holanda, Jairo S. Leite e João Raimundo, e ainda
Estrada do Arraial 3824 – Casa Amarela - 52070-230 Recife/PE
Fone: 81. 4009-5452 Fax 81. 4009-5499
CNPJ – 11.497.047/0001-29
www.agp.org.br – geornalagp@gmail.com

Associação Profissional
dos Geólogos de Pernambuco

GEORNAL 2010.1 – 20/07/2010

BOLETIM INFORMATIVO

existem vagas. Há que se destacar que o Confea liberou verba no valor de R$100.000,00 para custeio
das atividades.
De princípio vislumbramos que a participação dos profissionais Geólogos dar-se-á na análise de risco
em encostas e taludes; em barragens (sondagens, ensaios de perda d’água; cortina de
impermeabilização; condições das ombreiras); poços tubulares (recuperação & desinfecção,
redefinição dos parâmetros hidrodinâmicos, reinstalação de bombas e locação para novas
perfurações); poços rasos nas aluviões (locação e construção); e no apoio à implantação, ou à
retomada de atividades, de pequenos empreendimentos industriais do tipo cerâmicas, fábricas de prémoldados, etc.
No dia 15/07 aconteceu uma visita à cidade de Palmares de um grupo de profissionais das diversas
modalidades da Engenharia, liderado pelo Presidente do CREA/PE, na qual a AGP foi representada
pelo Diretor, Jairo de Souza Leite. Nesta primeira incursão foi visitada a cidade de Palmares onde a
comitiva com diversos representantes das diversas entidades/modalidades e liderada pelo Presidente
José Mário, foi recebida em reunião formal, no que restou do prédio da Prefeitura, pelo vice prefeito do
município Sr. João Bezerra Cavalcanti Filho.
Na oportunidade a autoridade municipal fez uma explanação sobre a situação atual e as medidas que
estão sendo encaminhadas enquanto o Presidente do Crea-Pe expos os objetivos propostos pelo
próprio Confea em dar suporte a todas as ações desenvolvidas e a se desenvolverem nas diferentes
áreas de atuação.
Diante da grande quantidade de edificações com a danos estruturais, é urgente que profissionais
habilitados realizem vistoria e a emissão de laudos avaliando a estabilidade e segurança das
construções.
O próximo passo será a formação dos grupos de voluntários a serem engajados nas diversas tarefas e
que serão delineados a partir das análises que serão realizadas nos próximos dias, pela Presidência do
CREA nos Planos de Ações emergenciais que já se desenvolvem no município e envolvendo diversas
Secretarias do Governo Estadual.
2.4) - Seminário Pernambucano de Desenvolvimento – Rodada Araripe – em reunião realizada no
Clube de Engenharia de PE- CEP no dia 15/07 a AGP aderiu ao grupo de entidades composto pelo
CEP, CREA/PE, Centro de Estudos do Nordeste - CENOR, Academia Pernambucana de Ciência
Agronômica e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Araripe para promoção
do evento que se realizará no Centro Tecnológico do Araripe, em Araripina/PE nos dias 9,10 e 11 de
setembro vindouro e contará com o apoio do CONFEA e FEBRAE. O evento tem como lema “O
desenvolvimento é possível” e visa discutir caminhos para a interiorização do desenvolvimento de
PE; bem como a para a análise de medidas que assegurem o desenvolvimento sustentável da região,
cuja economia tem como ramo mais dinâmico o Pólo Gesseiro do Araripe.
2.5) No site www.agp.org.br existe um espaço denominado “Opinião” que funciona como “tribuna livre”,
no qual os associados, através de artigos assinados, podem se manifestar sobre qualquer assunto de
interesse da categoria.
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2 – AGP recomenda
2.1) - Participe do grupo de discussões da FEBRAGEO – Federação Brasileira de Geólogos, Para
ficar por dentro e participar das lutas em defesa dos interesses profissionais da nossa categoria é
fundamental que os colegas participem do grupos de discussão organizado pela Febrageo !!!!!
Participe e estimule outros os colegas a fazê-lo!!!!
Para assinar envie mensagem para: FEBRAGEO_BR-subscribe@yahoogrupos.com.br
Para participar das discussões envie mensagem para: FEBRAGEO_BR@yahoogrupos.com.br
Proprietário da lista: FEBRAGEO_BR-owner@yahoogrupos.com.br
Alguma duvida ou maiores explicações, fale com a gente: geornalagp@gmail.com
2.2) Sites interessantes e úteis
http://mineraldata.cetem.gov.br/mineraldata/app/ Estatísticas da produção mineral brasileira.
http://www.redeaplmineral.org.br Divulgação e apoio aos micro e pequenos produtores de bens
minerais que se organizam sob a forma de “arranjos produtivos locais de base mineral”. Em PE temos
o caso do Pólo Gesseiro do Araripe.
http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/3958-nova-portaria-permite-acumulo-debolsas-com-atividades-remuneradas - Capes e CNPQ editam portaria conjunta disciplinando o
exercício de atividades remuneradas pelos bolsistas das duas instituições.
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