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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SBG – A SBG Núcleo NE esteve presente, nos dias 20 e 21
de maio, na reunião anual do Conselho Diretor da SBG, na USP, em São Paulo. Nesta reunião tratou-se de
diversos assuntos com destaque para i) divulgação das comemorações dos 40 anos da RBG e 65 da SBG,
ii) apresentação das novidades sobre o 46º Congresso Brasileiro de Geologia (a se realizar em Santos/SP
de 30/09 a 05/10 de 2012 - www.46cbg.com.br), iii) alteração das resoluções sobre prêmios da SBG, iv)
segurança em trabalhos de campo nos cursos de geologia – implicações do caso da UFRN (ponto de pauta
sugerido pelo Núcleo NE da SBG) e v) participação da SBG nas reuniões da SBPC.

AGP PROMOVE COMEMORAÇÃO DO DIA DO GEÓLOGO 2011 – A Associação Profissional dos
Geólogos de Pernambuco promove no dia 28 de maio, às 11h, no Restaurante do Circulo Militar de Recife,
na Avenida Agamenon Magalhães (pista local - próximo ao viaduto da João de Barros estacionamento
privativo com segurança) ações comemorativas ao Dia do Geólogo. A programação apresenta palestras a
partir das 11h com Antonio Christino - A importância do profissional Geólogo na atual conjuntura; Jairo Leite
- Novas resoluções do CREA favorecendo a classe dos Geólogos e Jacinto Carvalho - Panorama da política
mineral no Estado de Pernambuco. Às 12h ocorrerá coquetel e almoço com bebidas grátis (inclusive as
alcoólicas). Taxa de adesão para o almoço é de R$ 15,00. Mais informações acessar www.agp.org.br ou
contactar Antonio Christiano (geornalagp@gmail.com).
EVENTO COMEMORA DIA DO GEÓLOGO NO CEARÁ – O Centro Acadêmico de Geologia em
parceria com o Departamento de Geologia da UFC promovem entre os dias 30 de maio e 04 de junho de
2011 a XVI Semana de Geologia com mini-cursos de GPS & bússola, técnicas de campo e legislação
ambiental. Ocorrerão ainda palestras com temas envolvendo legislação mineral, primeiro socorros, fosfato e
urânio no Ceará, recursos minerais marinhos, rochas ornamentais, geológica costeira, recursos hídricos e
mudanças climáticas, além de uma mesa redonda abordando a geologia e o mercado de trabalho e gestão
ambiental. Finalmente será realizada ainda uma audiência pública enfatizando as políticas de geologia no
Estado do Ceará, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O evento conta com apoio da SBG –
Núcleo NE. Mais informações contactar Allison Maia (allison@alu.ufc.br).

DIA DO GEÓLOGO É COMEMORADO NO RIO GRANDE DO NORTE – O Centro Acadêmico de
Geologia em parceria com o Departamento de Geologia da UFRN e a Geologus Jr. (Empresa Junior de
Geologia da UFRN) promovem entre os dias 30 de maio e 03 de junho de 2011 a XIV Semana de Geologia
com mini-cursos, palestras e mesa-redonda, além de lançamento de livros. As palestras abordarão as
diferentes ações no Estado de empresas como CPRM, Schlumberger, além de temas como sismicidade no
Nordeste, Geoparque Seridó, situação mineral potiguar, entre outros. Na programação ainda terá, no dia
03/06, o VI Café Geológico, evento criado pela Geologus Jr., com o tema o Setor Mineral e o Mercado de
Trabalho. A semana de geologia conta com apoio da SBG – Núcleo NE. Mais informações contactar
Francisco Cordeiro N. Neto (fcdneto@gmail.com).

DAGEO PROMOVE SEMANA DO GEÓLOGO NA UFBA – A Diretoria Acadêmica do Curso de
Geologia da UFBA (Gestão Cataclasito) conjuntamente com a SBG Núcleo BA/SE promovem a VII Semana
do Geólogo. Apoiado na informação de que 30 de maio é considerado também o Dia Nacional de
Divulgação da Geologia, o DAGEO usará o período de 30/05 a 03/06 para trabalhar o tema "Geologia:
Ciência do presente, passado e futuro" por meio de palestras que versarão sobre Mineração, Estratigrafia
de Sequências, Processos Metalogenéticos, Geoturismo, Geologia aplicada à Engenharia, Mudanças
Climáticas, as Atribuições dos Geólogos, Geologia do Petróleo dentre outros. Além de tudo isso, no dia
30/05 haverá no Museu Geológico da Bahia a confraternização do Dia do Geólogo e dia 03/06 o I Workshop
– Investimentos e Oportunidades no Setor Mineral da Bahia. Mais informações acessar
http://semgeoufba.blogspot.com/.

III FEIRA DE MINERAIS E ROCHAS DA UFPE – Acontecerá entre os dias 01 e 04 de junho de 2011
no Centro de Convenções da UFPE a III Feira de Minerais e Rochas da UFPE promovido pelo
Departamento de Geologia da UFPE. Esse evento pretende divulgar a Mineralogia em todos os seus
aspectos, criando um canal de comunicação entre a Universidade e a Sociedade. Durante o evento, serão
comercializados exemplares de minerais para colecionadores, pedras lapidadas, jóias e artesanato mineral,
além de palestras, mini-cursos e o lançamento da Cartilha de Minerais que acompanha Caixa com 25
espécies minerais. Mais informações acessar http://www.youtube.com/watch?v=7YzQnQR5buo ou
contactar Lucila Ester (ester@ufpe.br).
CONCURSO NA ÁREA DE GEOQUÍMICA NA UFC – Estão abertas, até dia 02 de junho de 2011,
inscrições para o Concurso Público para Docente, Setor de Estudos: Geoquímica, junto ao Departamento
de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Mais informações podem ser obtidas através do
endereço: http://www.srh.ufc.br/editais/edital1182011.pdf.
PROJETO GEOPARQUES DO BRASIL DA CPRM – Áreas do Nordeste Brasileiro estão
contempladas no Projeto Geoparques do Brasil em fase de realização pelo Serviço Geológico do Brasil
(CPRM). Este projeto objetiva identificar, classificar, descrever, catalogar, georreferenciar e divulgar os
geoparques do Brasil, bem como definir as diretrizes para seu desenvolvimento sustentável. Porém, é
importante lembrar que a CPRM tem apenas o papel de indutor na criação de geoparques. Dos já
concluídos e disponíveis na home-page da CPRM estão o do Seridó (RN), de Morro do Chapéu (BA) e de
Fernando de Noronha (PE). Mais informações acessar http://www.cprm.gov.br.
XXIV SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE DIVULGA HOME-PAGE – Os Núcleos BahiaSergipe e Nordeste, da Sociedade Brasileira de Geologia, irão promover entre os dias 11 e 14 de novembro
de 2011, na cidade de Aracaju/SE, a 24ª edição do Simpósio de Geologia do Nordeste, evento geológico
regional mais antigo do Brasil, com o tema “Geologia sem Fronteiras”. O Simpósio de Geologia do Nordeste
tem sido realizado desde o final dos anos 60, pelo Núcleo Nordeste da SBG, e pela primeira vez, neste ano
de 2011, será realizado conjuntamente pelos Núcleos Bahia-Sergipe e Nordeste. O evento ocorrerá no
Hotel Mercure Del Mar, localizado na Avenida Santos Dumont, 1500, Praia de Atalaia, Aracaju/SE; Mais
informações acessando https://sites.google.com/site/24sgne.

GEOLOGIA DA UFRN É DESTAQUE NA LISTA DE APROVADOS DA PETROBRAS – Dos vinte
aprovados na categoria de Geólogo(a) Júnior, nível Nacional, do Concurso da PETROBRAS de 2010.2.,
cinco são alunos (ou ex-alunos) do curso de geologia da UFRN, perfazendo 25% do total. Os demais estão
distribuídos em quatro alunos (ou ex-alunos) da UFRJ (20%), três da UNICAMP (15%), dois da UnB e da
UFPR (10% cada) e um da UFMG, da UNESP, da USP e da UFOP (5% cada).
SETE CIDADES: 50 ANOS – Em comemoração aos 50 anos do Parque Nacional de Sete Cidades, no
Estado do Piauí, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA/UFPI)
e o Programa Biodiversidade do Trópico Ecotonal do Nordeste (bioTEN), estarão promovendo no dia 08 de
junho de 2011. Dentre as palestras a serem apresentadas terá uma abordando a Geologia do Parque
Nacional de Sete Cidades, com o Prof. Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho do DG/UFRN. Mais informações
acessar http://geoconservacao.blogspot.com/2011/05/sete-cidades-50-anos.html
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