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ESCAVAÇÃO PALEONTOLÓGICA É A MAIOR DO NORDESTE – Aconteceu entre os dias 28/07 e 
15/08, a maior escavação paleontológica controlada do Nordeste, em Araripe-CE, no Distrito de Baixa 
Grande. Os trabalhos envolveram pesquisadores multinstitucionais, da Universidade Regional do Cariri 
(URCA), Museu Nacional/UFRJ e Universidade Federal do Pernambuco (UFPE). Foram 20 pesquisadores 
entre estudantes de graduação, pós-graduação e professores. Todo o trabalho foi documentado pela 
National Geographic e pela renomada cineasta Lara Velho (produtora de documentários na Antártida, Mato 
Grosso, Minas Gerais e várias outras regiões sobre Paleontologia). Essa pesquisa foi patrocinada pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Nacional, CNPq e contou com o apoio do 
Geopark Araripe. Mais informações na home-page http://www.geoparkararipe.org.br 

 
CPRM REALIZOU EXPEDIÇÃO NA ELEVAÇÃO DO RIO GRANDE – Uma equipe de 
pesquisadores realizou a primeira expedição brasileira para estudos na Elevação do Rio Grande, na área 
internacional do Atlântico Sul Equatorial. A expedição contou com a participação de técnicos da CPRM; a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha; e pesquisadores das universidades: UFBA, UnB, 
UFRGS, UFSC, USP, Unicamp, Furg, UFF, Unesp, UFRN e UFPE. Sob a coordenação técnica da CPRM, o 
projeto faz parte de programas coordenados no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do 
Mar (Cirm), pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pela Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar do Ministério de Minas e Energia (MME). Mais informações acessando 
http://www.cprm.gov.br 

 
ROGER MIRANDA É O NOVO SUPERINTENDENTE DO DNPM NO RN – Foi empossado no dia 
29/07/2011, em Natal, o superintendente do DNPM no Estado do Rio Grande do Norte, Roger Garibaldi 
Miranda. A solenidade contou com a presença do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, o 
diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Sérgio Dâmaso, o deputado federal e 
líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (RN); o deputado estadual Poti Júnior, 
o vereador Luís Carlos, além de empresários, representantes de entidades, familiares, amigos e convidados 
do novo superintendente. Mais informações acessando notícias em http://www.dnpm.gov.br 

 
DIA 31/08 – ÚLTIMO DIA PARA ENVIO DE TRABALHO AO XXIV SGNE – Lembramos que 31/08 
é o último dia para envio dos trabalhos para o XXIV Simpósio de Geologia do Nordeste. Na home-page do 
evento estão informações atualizadas sobre mini-cursos, conferências e excursões. Como também já é 
possível fazer as inscrições neste que é o evento regional de geologia mais antigo do Brasil. O XXIV SGNE 
é uma promoção dos núcleos Bahia-Sergipe e Nordeste da SBG, que ocorrerá entre os dias 11 e 
14/11/2011, na cidade de Aracaju/SE, com o tema “Geologia sem Fronteiras”. Mais informações acessando 
https://sites.google.com/site/24sgne. 

 
GEÓLOGO LANÇA GLOSSÁRIO DE GEOTECTÔNICA – O Professor Benjamin Bley de Brito Neves 
(IG/USP) lançou recentemente pela editora Oficina de Textos o livro Glossário de Geotectônica. A formação 
de um léxico de Geotectônica sempre enfrentou dificuldades, dada sua vasta terminologia e as diferentes 
escolas e nomenclaturas. Assim, o referido livro supre essa lacuna, graças ao trabalho rigoroso do autor, 
com mais de 25 anos de experiência no ensino e pesquisa em Geotectônica. Nesta obra, são apresentadas 
definições dos principais termos geotectônicos e seu correspondente na língua inglesa. O professor Bley 
formou-se em Geologia, pela UFPE, com especialização pela Universidade de Minnesota (EUA) e 
doutorado pela USP. Detalhes em http://www.ofitexto.com.br/produto/glossario-de-geotectonica.html. 

 
21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA, EM RECIFE/PE – Ocorreu 
no último dia 12 de agosto, no auditório do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE, a 21ª Sessão 
Ordinária da Academia Brasileira de Ciências. Foi um evento multidisciplinar constando de 13 palestras 
englobando Física, Química, Bioquímica, Matemática, Ciências do Mar e Geologia com a participação de 
pesquisadores de diversas Instituições: CENA/USP, UnB, UFRGS, UFSC, UFC e UFPE (Departamentos de 
Física, Química Fundamental e Geologia). Os coordenadores do referido evento foram os acadêmicos 
Alcides N. Sial (Ciências da Terra) e Valderez P. Ferreira (Ciências da Terra), ambos da UFPE. 
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I FÓRUM DE PALEONTOLOGIA DE CAVERNAS DO NORDESTE – O Museu Geológico da Bahia 
informa que entre os dias 27 e 28 de agosto de 2001 ocorrerá no Instituto de Geociências da UFBA o I 
Fórum de Paleontologia de Cavernas do Nordeste com o tema “o panorama de pesquisas de fósseis em 
cavernas do nordeste brasileiro”. No fórum haverá espaço para a divulgação de pesquisas, exposição de 
painéis e exposição de fotografias das cavernas do nordeste. O evento é uma realização do Grupo de 
Estudos de Paleovertebrados (GEP-IGEO-UFBA) com apoio da Sociedade Brasileira de Paleontologia, 
Museu Geológico da Bahia, Sociedade Brasileira de Espeleologia, SBG Núcleo BA-SE e UNIJORGE. Mais 
informações acessar e inscrições em http://www.unijorge.edu.br/ 

 
AGP DIVULGA BOLETIM DA SBG NÚCLEO NE EM NOVA HOME-PAGE – A Associação dos 
Geólogos de Pernambuco (AGP) está de home-page nova (http://www.agp.org.br/) e disponibiliza na 
mesma os boletins informativos da Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo NE no item serviços. Em 
nome de todos que fazem o Núcleo NE da SBG, agradecemos o apoio na divulgação das informações 
sobre a Geologia do NE. A home-page da AGP traz também geonotícias, geoeventos, tabela com 
honorários para profissionais das geociências e conta com um acervo de documentos, arquivos entre 
outros. Mais detalhes acessar em http://www.agp.org.br/ 

 
TORNE-SE SÓCIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA – É fácil se tornar sócio da 
maior entidade técnico-científica que promove o progresso das Geociências no Brasil. Basta preencher 
requerimento em formulário próprio e contribuir com o pagamento da anuidade. Os associados quites 
adquirem descontos em todas as atividades técnico-científicas e sociais da entidade, bem como em 
produtos (livros, cartilhas e outros), recebem gratuitamente as edições normais e edições temáticas 
especiais da Revista Brasileira de Geociências, além de outras vantagens oferecidas nos eventos 
promovidos pela entidade. Para aqueles que são formados em Geologia, Engenharia de Minas ou 
profissionais que exercem atividades ligadas às Geociências optem pela categoria Sócio Efetivo. Já a 
categoria Sócio Estudante contempla os estudantes de Geologia, Engenharia de Minas ou áreas afins. 
Aproveitem os descontos e tornem-se, hoje mesmo, sócio da SBG, entidade que tem cumprido o seu 
múltiplo papel de congregar os geocientistas, divulgar informações técnico-científicas e participar 
ativamente das grandes decisões nacionais que envolvam o ensino e a pesquisa no âmbito das 
Geociências. Mais informações acessando http://www.sbgeo.org.br/index.php/socios/categorias. 

 
A Diretoria Executiva do Núcleo NE da SBG (biênio 2011-2013) é formada por: 

 
Diretor Presidente: 

Marcos Antonio Leite do Nascimento (UFRN) 
Diretor Vice-Presidente: 

José Antonio Beltrão Sabadia (UFC) 
Diretor Secretário: 

Vladimir Cruz de Medeiros (CPRM-NANA) 
Diretor Financeiro: 

Alex Francisco Antunes (UFRN) 

Diretor de Programação Técnico-Científica: 
Cynthia Romariz Duarte (UFC) 
Diretor de Comunicação e Publicações: 
Christiano Magini (UFC) 
Diretor Adjunto: 
Gorki Mariano (UFPE) 
 

 
Contato: 

Campus Universitário, s/nº - Lagoa Nova 
Caixa Postal1678 – CEP: 59078-970 – Natal/RN 

Fone: (84) 3215-3810 - ramal 230 – marcos@geologia.ufrn.br 
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