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GEÓLOGO RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO PERNAMBUCANO – O Geólogo Alarico Antonio Frota
Mont’Alverne (UFPE,1966), ex-presidente da Associação dos Geólogos de Pernambuco(AGP), recebeu no
último dia 21/09/2011, a honraria durante sessão solene da Assembléia Legislativa de Pernambuco. A
proposição de outorga do título é de autoria do Deputado Antonio Moraes (PSDB). Nascido em Sobral/CE
em 1943, já aos 16 anos Alarico veio estudar filosofia no Seminário de Olinda. Em 1963 passou no
vestibular da Escola de Geologia de Pernambuco e concluiu o curso em 1966. Também na UFPE obteve o
grau de mestre em geociências, no ano de 1982, para tanto tendo apresentando a dissertação “Estudo dos
calcários da plataforma continental de Pernambuco”. Durante muitos anos dirigiu o Núcleo Nordeste da
Sociedade Brasileira de Geologia e no início da década de 1980 foi Presidente da AGP época em que
ocorreu a formalização como Associação Profissional; por indicação da AGP foi conselheiro do CREA/PE e
ocupou cargo na diretoria do Conselho. Mais informações na home-page http://www.agp.org.br

I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DISPONIBILIZA TRABALHOS – A
comissão organizadora do I SBPG, ocorrido entre os dias 14 e 17 de/09/2011, na cidade do Rio de Janeiro,
informa para quem tem interesse nos trabalhos apresentados que basta acessar o link a seguir
http://www.geoturismobrasil.com/Material%20didatico/ISBPG_trabalhos_final_web.pdf.
Outro
link
interessante http://www.youtube.com/watch?v=ItP89OxBMrA dá cesso a matéria "geologia como atração
turística" realizada durante a excursão de campo do referido simpósio, ocorrida no dia 17/09/ 2011, pela TV
Brasil no Programa Repórter Brasil Online.

CPRM DISPONIBILIZA MAPAS E LIVROS SOBRE GEODIVERSIDADE – O Serviço Geológico do
Brasil (CPRM) disponibilizou novos mapas e livros sobre a Geodiversidade dos Estados brasileiros,
incluindo quatro do Nordeste, são eles: Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As informações
técnicas produzidas pelos levantamentos da Geodiversidade Estaduais – na forma de mapa e texto
explicativo – estão disponíveis no portal da CPRM para pesquisa e download. Os mapas em formato
impresso e digital (DVD-ROM) estão disponíveis nas bibliotecas da CPRM para acesso ao público em geral.
Para
obter
as
informações
e
fazer
downloads
acessar
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1339&sid=9.

GEOPARK ARARIPE RECEBE CERTIFICAÇÃO VERDE – Aconteceu no último dia 19 de setembro,
na Reitora da Universidade Regional do Cariri – URCA, o anúncio oficial da conquista da certificação verde
pelo Geopark Araripe, divulgado durante a Conferência Europeia de Geoparks, que aconteceu na Noruega
e reuniu representantes da rede internacional de geoparks do planeta. O Selo Verde é a certificação mais
importante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO para os
Geoparks. A comissão avaliadora da Unesco visitou o Geopark Araripe na segunda quinzena de novembro
de 2010, durante o 1º Workshop Latino-americano e Caribenho de Geoparks, realizado na região do Cariri.
Os pesquisadores visitaram a Floresta Petrificada do Cariri, localizada no Sítio Olho D´água Comprido, há 7
km de Missão Velha. A floresta faz parte de 12 sítios fossilíferos da região com as mesmas ocorrências e
características. E estiveram, ainda, no Sítio Pinheiro, em Barbalha, e geossítios dos Municípios de Nova
Olinda e Santana do Cariri. O Geopark Araripe está localizado ao sul do Ceará, na porção cearense da
Bacia Sedimentar do Araripe. Mais detalhes sobre o Geopark, acesse www.geoparkararipe.org.br.
SEMINÁRIO NACIONAL DE APLS DE BASE MINERAL OCORREU NA PARAÍBA – A Rede
Brasileira de Informação em Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral - RedeAPLmineral, coordenada
pelo MCT e o MME, com o apoio do Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, informam
que foi realizado entre 4 e 7/10, em Campina Grande/PB, na sede da Federação das Indústrias do Estado
da Paraíba, o VIII Seminário Nacional de APLs de base Mineral e V Encontro da RedeAPLmineral com a
temática “Associativismo e Cooperativismo: desafios para o alcance da sustentabilidade dos APLs de base
mineral”. A abertura ocorreu no dia 4, às 19h, na sede da FIEP, precedida, no mesmo dia, às 15h, de
reunião do Comitê Executivo da Rede APLMineral e do Comitê Temático APLs de Base Mineral. Durante a
abertura foi entregue a 1ª edição do Prêmio “Melhores Práticas em APLs de Base Mineral”. Nos dias 5 e 6
ocorreram as sessões de mesas redondas e debates e no dia 7 o encerramento, com visita à Coopevarzea
e Cooperjunco, conhecendo o projeto de aproveitamento de quartzito em Junco do Seridó e Várzea/PB.
Mais detalhes em www.redeaplmineral.org.br.

BOLETIM INFORMATIVO
SBG – NÚCLEO NE
Ano I - Nº 4 - 25/08/2011

XXIV SGNE DEFINE PROGRAMAÇÃO – O XXIV Simpósio de Geologia do Nordeste que ocorrerá
entre os dias 11 e 14 de novembro, na cidade de Aracaju/SE, com a promoção dos núcleos Bahia-Sergipe e
Nordeste da Sociedade Brasileira de Geologia disponibiliza a programação final do referido evento. Este
contará com a apresentação de 308 trabalhos (somando pôsteres e orais), 4 mini-cursos, 2 excursões, além
de homenagens a personalidades de geologia do nordeste. A abertura (bem como o evento) será no Hotel
Mercure às 19h e o coquetel de boas vindas às 20h30 no Clube de Engenharia de Aracaju. Mais
informações acessando https://sites.google.com/site/24sgne/programa-detalhado.
NÚCLEO NE DA SBG PARTICIPA DO LANÇAMENTO DE LIVRO DE PALEONTOLOGIA – No
último dia 25/10, durante o XXII Congresso Brasileiro de Geologia, na cidade de Natal/RN, foi lançado o
livro Descobrindo os Tesouros do Cariri de autoria de Lana Luiza e Alexandre Sales com ilustrações de
Diana Pereira. O livro conta uma excelente história geológico-paleontológica iniciada em 270 milhões de
anos e indo até os dias de hoje. A princípio o livro é dedicado ao público infantil, porém muitos adultos
também irão se interessar. Lendo você aprenderá um pouco sobre o movimento dos continentes, o que
significa um fóssil, o que é um paleontólogo, entre outras informações. Mais informações e compra do livro
contactar o Prof. Alexandre Sales (URCA) em amfsales@uol.com.br

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SÓCIOS DO NÚCLEO NE DA SBG – Será realizada
durante o XXIV Simpósio de Geologia do NE, em Aracaju/SE, uma reunião dos sócios do Núcleo NE da
SBG tendo como pauta i) informes; ii) atualização do estatuto e iii) divulgação do regimento padronizado
dos núcleos regionais da SBG. A reunião ocorrerá no dia 13/10 nas dependências do Hotel Mercure.
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.
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