
 

Agradecimento Votação 
 
 
Caras(os) Colegas, saudações geológicas , 
 
Os membros da Chapa Integração agradecem a votação e o apoio 
recebidos no processo eleitoral da FEBRAGEO 2019, para o triênio 2020 a 
2022. 
 
É uma grande satisfação colaborar e trabalhar por nossa entidade 
nacional. 
 
Pela primeira vez na história da FEBRAGEO foi organizada uma chapa na 
qual a maioria de seus membros são mulheres, refletindo nossa 
preocupação com a efetiva integração de gênero e representatividade. 
 
A FEBRAGEO nesses últimos anos apresentou grandes avanços, 
representados pelas inúmeras ações relevantes realizadas em diversas 
áreas, mas ainda existem enormes desafios para enfrentarmos, 
especialmente, na busca de um país mais justo e democrático. 
 
Atualmente, passamos por um momento preocupante em nosso país e no 
mundo, no qual as lições aprendidas ao longo da história parecem ter sido 
esquecidas, assim como princípios básicos de humanidade como respeito, 
honestidade, liberdade e fraternidade estão, a cada momento, sendo 
questionados. 
 
A participação efetiva das(os) geólogas(os) ou engenheiras(os) 
geólogas(os) é uma outra questão que nos preocupa bastante, poucos 
trabalham em prol de nossa categoria e de nossas entidades regionais e 
nacionais. Vemos, a todo momento, textos e discursos enfáticos em redes 
sociais, mas pouco se vê pessoas realmente trabalhando, participando e 
desenvolvendo ações práticas para melhoria da Geologia e do Brasil. 
 
Todos nós estamos assumindo um grande compromisso, de buscar 
realmente uma integração duradora, trabalhando de forma honorífica. 
Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas estamos dispostos e animados 
com esses desafios. 
 



Já temos vários projetos sendo organizados, em conjunto com a atual 
diretoria, para 2020. Em breve teremos muitas novidades. 
 
Portanto, convidamos a todos a nos ajudar na consolidação da FEBRAGEO 
como uma entidade representativa de nossa categoria e que contribua 
para o desenvolvimento sustentável e social de nosso País. 
 
Participem, façam conosco esse caminhamento. 
 
Um grande abraço 
 
Chapa Integração 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 
 
- Presidente: Fábio Augusto Gomes Vieira Reis (SP) 
- Vice-Presidente: Sheila Klener Jorge de Sousa (MT) 
- Secretário Geral: Ronaldo Malheiros Figueira (SP) 
- Tesoureiro: Caiubi Emanuel Souza Kuhn (MT) 
 
ÓRGÃOS AUXILIARES 
 
- Vice-Presidente Região Norte (Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre, 
Rondônia e Tocantins): Daniele Freitas Gonçalves (PA) 
- Vice-Presidente Nordeste I (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco): Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho 
(PE) 
- Vice-Presidente Região Nordeste II (Bahia, Sergipe e Alagoas): Danilo 
Costa Monteiro (SE) 
- Vice-Presidente Região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal): Caroline Siqueira Gomide (DF) 
- Vice-Presidente Região Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e São Paulo): Francisca Maria Ribeiro Printes (MG) 
- Vice-Presidente Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul): 
Antonio Pedro Viero (RS) 
 
DIRETORIAS ESPECÍFICAS 
 
- Diretoria de Política de Geologia e Recursos Minerais: Gláucia Cuchierato 
(SP/MG) 



- Diretoria de Situação Profissional e Mercado de Trabalho: Alessandra de 
Barros e Silva Bongiolo (PR) 
- Diretoria de Imprensa e Divulgação: Elielson Krubniki (SC) 
- Diretoria de Relações Sindicais: Orildo Lima e Silva (RN) 
- Diretoria de Assuntos Parlamentares: Abdel Majid Hach Hach (PR) 
 
CONSELHO FISCAL 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes 
 
1) Ricardo Latgé Milward de Azevedo (RJ) titular e Luciana Gonçalves 
Tibiriçá (GO) suplente 
2) Jersica Lima Bezerra (CE) titular e Suzi Huff Theodoro (DF) - suplente 
3) Telma Regina Martins Aguiar Magalhães (CE) titular e Luciana Maria 
Ferrer (SP) suplente. 


