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Para: Colegas da SIGEP 
Assunto: ENC: RETOMADA DA SIGEP 
Prioridade: Alta 
 

Prezados colegas da SIGEP: membros da Comissão, autores e coautores  de capítulos dos 
geossítios e autores de verbetes. 

Como muitos de vocês já sabem, tivemos de migrar, mais uma vez, o nosso 
SITE DA SIGEP (e site apenso do GLOSSÁRIO) para um novo provedor. 
Tentamos segurar o nosso site no computador provedor do Serviço 
Geológico/CPRM, mas foram feitas restrições e criadas dificuldades de acesso 
direto para nós fazermos, de forma expedita, upload de correções e atualizações no 
nosso site. Essas dificuldades ficam evidenciadas nas trocas de e-mails com o atual 
responsável pela informática na CPRM. Ver: 

https://sigep.eco.br/2aMigracaoSiteSIGEP.pdf. 
Assim, acertamos que já se fazia oportuno termos um domínio próprio da 
Comissão, lembrando que, com “domínio próprio” (único na WEB), os endereços 
de nosso site ficam independentes do provedor.  Isto significa, que continuamos 
operando diretamente nosso site e, se tivermos por algum motivo e mais uma vez de 
migrar o site para outro provedor, isto se  fará em bloco, de uma vez só em poucos 
minutos, pois não mais precisaremos mudar todos os nossos endereços da internet e 
todos os links internos registrados no site.  
Cabe dizer que esta última transposição teve milhares de alterações feitas, parte de 
forma facilitada (por procura/substitui digitalmente  em cada uma das páginas 
em  .htm) e parte de forma totalmente “braçal”, link a link  em centenas de páginas 
em .pdf, Apesar de todo cuidado revisional, podem, mesmo, ter ficado alguns dos 
milhares de links errados no nosso site. Aproveitamos este ponto e solicitamos que, 
ao verificarem um erro destes, de link (a página não abre ou “erro”), ou qualquer 
outro erro, texto pouco claro, etc. enviem e-mail a respeito ao webmaster para se 
providenciar as correções.  Para abrir o email ao webmaster, clicar na figura da caixa 
de correio do lado direito do cabeçalho da nossa home page - https://sigep.eco.br/. 
O objetivo desses cuidados é que tenhamos um site que seja referência pela boa 
qualidade, aliás já exposta nas nossas publicações impressas e on line como eBooks 
gratuitos no SITE. 
Isto tudo considerado, discutimos a possibilidade de a SIGEP continuar ativa e se 
tornar permanente, não como hoje em que são, tão somente, registradas correções e 
informações novas (artigos, vídeos..) complementares às dos sítios já publicados, 
além de novos verbetes e suas correções, atualizações, etc. mas, sim, voltando, como 
comissão executiva. Para tanto, deverá haver uma confirmação das instituições 
participantes da SIGEP e dos seus membros titulares e substitutos.  
Com esta revisão definida, voltaremos a avaliar propostas de novos sítios (normas 
gerais: https://sigep.eco.br/NormasPropostasPublicacaoSitios.htm),  bem como confirmar 
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os proponentes dos sítios já aprovados  (https://sigep.eco.br/quadro.htm) visando a 
publicação de todos aprovados no mesmo padrão científico dos já impressos.  
Importante para a divulgação internacional na internet será a execução ou revisão 
dos textos em inglês de todos os sítios (com transcrição exata do texto científico já 
aprovado em português). Em princípio esta publicação em inglês seria só on line.  
A impressão de novos volumes da SIGEP (IV em diante) terá de ser bem discutida 
pela Comissão para depois ser negociada a execução em gráfica com instituições 
ligadas às Geociências que contem com programas e recursos para tanto, sejam 
públicas ou privadas. 
Cabe, finalmente, dizer que criamos e já asseguramos por 5 anos a propriedade do 
domínio (“sigep.eco.br”) bem como a hospedagem (“ilimitada” em tamanho)  no 
provedor privado “Portal123”, por 3 anos. 
Desta forma, submetemos aos colegas um pré-plano de ação esquematizado para 
esta retomada e que está postado em https://sigep.eco.br/RetomadaSIGEP.pdf e que 
inclui um objetivo precioso de se produzir, com grande prioridade, as versões em 
inglês que faltam e as descrições dos sítios de forma sistematizada com linguagem 
popular o que levará esses conhecimentos para o Exterior e para leigos no País. 
Caso algum dos colegas queira comentar, seja sobre as “explicações” referentes a 
migração para domínio próprio, seja sobre o “pré-plano” de retomada da SIGEP, os 
comentários serão muito bem vindos e informamos que serão  apensados ao fim 
destes documentos postados. 
 IMPORTANTE: Para sucesso dos trabalhos, a perfeita comunicação é essencial. 
Assim, todos os que quiserem se envolver nesta retomada deverão confirmar, 
corrigir (se for o caso), e sempre manter seu e-mail atualizado. Neste sentido, segue, 
anexo a este email, arquivo compactado .rar para verificar se estão corretos os e-
mails de seu grupo. Para tanto, clique no arquivo compactado, abrindo-o. Localize o 
seu grupo e veja se o seu email (e de seus colegas) está(ão) certo(s); Se OK mande-
nos um OK; se não envie-nos o(s) email(s) atual(is) e, sempre que mudar de email, 
comunique para o webmaster (mwinge@terra.com.br), por favor. Obrigado. 
Além disso, visando mais agilidade de comunicação,  podemos, também, criar 
grupo(s) de whatsapp ou outro aplicativo de uso restrito para este projeto (claro que 
sem postagens políticas, religiosas, etc.. que estão fora dos objetivos da SIGEP). 

 Geo-Saudações 
Manfredo Winge 

 (Webmaster da SIGEP) 
Carlos Schobbenhaus 

 (Presidente da SIGEP) 

                 
Sugestão de bordão ou lema:  

SIGEP –Pela Preservação & Conservação do Patrimônio Natural Mundial 
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