Ver no: computador - celular

COMUNICAção interna DA SIGEP
Comissão brasileira de sítios geológicos e paleobiológicos
Atualização em 09/09/2022 17:38

COMUNICADOS, DEBATES & contribuições
1- CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DESTA PÁGINA comsigep - 21/7/22
2- INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE SÍTIOS PUBLICADOS – 2/8/22
3- INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SIGEP - 31/08/2022

4- (NOVAS?) INSTITUIÇÕES-MEMBRO DA COMISSÃO SIGEP – 08/09/22

1)CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DESTA PÁGINA (ComSigep) - 21/7/22
Esta página tem por objetivos:
a)disponibilizarmos, aos participantes e colaboradores envolvidos neste
projeto (membros da Comissão, autores de capítulos, autores de
verbetes ou informações associadas aos sítios ou ao Glossário, autores de
propostas de sítios, aprovadas ou não, colaboradores em geral)
informações importantes, eventuais discussões e propostas, perguntas e
respostas, decisões, linhas de ação, etc. de interesse geral e
relevantes;
b) evitarmos fluxo exagerado de e-mails visto o grande número de
participantes (principalmente porque o webmaster atual usa servidor
privado que restringe o número de mensagens que podem ser enviadas
de uma vez, por dia, etc. e, muitas vezes de forma morosa).
Assim, todo o participante que estiver com alguma dúvida, crítica,
sugestão,.. referentes ao site pode enviar, de forma concisa mas com a
abrangência necessária, email (mwinge@terra.com.br, atualmente) para
o webmaster que avalia: se for uma questão específica serão
comunicados o(s) envolvidos(s) diretamente, se for de interesse geral,
poderá ser disponibilizada, junto com eventuais respostas que se fizerem
necessárias, nesta página de comunicação da nossa Comissão.
O endereço desta página é https://sigep.eco.br/comsigep.htm. No índice
da home page da SIGEP o link está por último (ComSigep)
Sugere-se que seja consultada de vez em quando para ver novidades.
Como sempre, críticas e sugestões são bem vindas.

2-INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE SÍTIOS PUBLICADOS – 2/8/22
Informações sobre artigos, vídeos, matérias jornalísticas, etc. referentes
a um sítio publicado são muito bem vindas e devem ser enviadas ao
webmaster para serem disponibilizadas com seus links na página índice
dos sítios publicados: https://sigep.eco.br/sitios.htm.
Vejam o exemplo abaixo copiado da página índice dos sítios publicados:
Parte 9: ASTROBLEMA

Domo de Araguainha, GO/MT - O maior astroblema da
América do Sul
Álvaro P. Crósta - pg 531
[Sítio001: Versão pré print original em html - Ver CAPÍTULO IMPRESSO]

Ver Poligonal da Área de Proteção proposta pelo autor
Ver placa do Estado de MatoGroso colocada no centro do domo.
Ver vídeo com matéria jornalística

Paleotoca do Município de Cristal, RS - Registro da atividade
fossorial de mamíferos gigantes extintos no sul do Brasil
Francisco Sekiguchi Buchmann; Renato Pereira Lopes; Felipe Caron
(Ver pre print Sítio 048: Versão em PDF - 11pg) - Ver CAPÍTULO

IMPRESSO
Ver Poligonal da Área de Proteção proposta pelo autor
[Ver mais sobre as
paleotocas http://www.ufrgs.br/paleotocas/index.htm ]
[Vídeo sobre
PALEOTOCAS: https://www.youtube.com/watch?v=CBaPXbtx8tY]

Caso o artigo, ou outra informação em texto (excerto de matéria
jornalística, p.ex.) não possa ser linkada (não esteja disponível on line),
ela pode ser escaneada em boa resolução, copiada e salva em páginas de
Word e enviada junto com a respectiva referência bibliográfica, de
jornal, etc. antecedida por ©, respeitando a autoria da informação.
Enviada ao webmaster poderá ser editorada antes de ser salva em pdf e
htm na pasta do(s) respectivo(s) Sítios e ser linkada como nos exemplos
acima.

3)INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SIGEP - 31/08/2022
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 19:49
Para: Carlos Schobbenhaus (carlos.schobbenhaus@cprm.gov.br)
Cc: PRESIDENCIA SBG (presidentassbg@gmail.com); Moacir José Buenano Macambira (moamac@ufpa.br); Ana Lúcia Desenzi Gesicki (ana.gesicki@dnpm.gov.br); 'Antonio Carlos Sequeira Fernandes (acsfernandes@pq.cnpq.br)'; 'Carlos
Fernando de Moura Delphim (carlos.delphim@iphan.gov.br)'; 'Cassio Roberto da Silva (cassio.silva@cprm.gov.br)'; 'Célia Regina de Gouveia Souza (celiagouveia@gmail.com)'; 'Celma do Carmo Souza Pinto (celma@iphan.gov.br)';
'Clayton Ferreira Lino (cflino@uol.com.br)'; 'Cristiano Fernandes Ferreira (cristiano.ferreira@icmbio.gov.br)'; 'Cristina Prando Bicho (cristina.bicho@terra.com.br)'; Emanuel Teixeira de Queiroz (emteqz@gmail.com); Felipe Barbi Chaves
(Felipe.Chaves@dnpm.gov.br); 'Irma Tie Yamamoto (irma.yamamoto@dnpm.gov.br)'; 'João Wagner de Alencar Castro (jwacastro@gmail.com)'; 'Jocy Brandão Cruz (jocy.cruz@icmbio.gov.br)'; 'José Carlos Ribeiro Reino
(jose.reino@icmbio.gov.br)'; 'José Eloi Guimarães Campos (eloi@unb.br)'; 'Leonardo José Cordeiro Santos (santos@ufpr.br)'; 'Marcello Guimarães Simões (btsimoes@ibb.unesp.br)'; 'Max Cardoso Langer (mclanger@ffclrp.usp.br)';
'Mylène Luíza Cunha Berbert-Born (mylene.berbertborn@cprm.gov.br)'; Ricardo Latgé Milward de Azevedo ; 'Rogério Loureiro Antunes (rogeantu@petrobras.com.br)'; 'Sidney Ribeiro Gonzalez (sidney.gonzalez@ibge.gov.br)'; 'Vanda
Carneiro de Claudino Sales (vcs@ufc.br)'; 'William Sallun Filho (wsallun@gmail.com)'

Assunto: INSTITUCIONALIZAÇAO DA SIGEP em discussão

Prezados colegas da SIGEP, membros titulares e suplentes, autores, proponentes,
colaboradores,...
tendo
em
vista
a
questão
já
abordada
de
retomada
da
SIGEP
(https://sigep.eco.br/RETOMADA_DA_SIGEP.pdf ) , torna-se fundamental a questão da sua
institucionalização, visto que o DNPM (atual ANM) é que abrigava a Comissão
institucionalmente. Lembrar que o Memorando do Dr Cowie em 1993 ao Schobbenhaus, então
no DNPM (Ver Memo ) é que desencadeou no DNPM a convocação de participantes de várias
instituições para formarem um grupo de trabalho no Brasil para se debruçar sobre a escolha e
estudo de monumentos que pudessem constituir parte do patrimônio geológico mundial. Ver
mais em https://sigep.eco.br/apresentacao.htm.
Informo que no nosso site foi criada uma página de “comunicação interna da comissão” onde
(Comunicado 3) foi posta essa questão de institucionalização com o histórico do que se tem
tratado
neste
sentido.
Ver
em
https://sigep.eco.br/comsigep.pdf
)
várias
colaborações/sugestões com destaque às da presidente da SBG, Simone e do ex-presidente da
SBG, Moacir.
As sugestões e contrapontos,... dos colegas a respeito serão postadas nessa página (comsigep).
Assim, faz-se importante que sejam relevantes, concisas mas suficientemente abrangentes e
claras
para
facilitar
o
entendimento
de
todos.
Enviar
para
atual
webmaster mwinge@terra.com.br
Como são centenas de e-mails de autores artigos e proponentes de sítios, de verbetes, de
ilustrações, de textos complementares,.... faz-se importante dar uma checada nesta página de vez
em quando (pode-se usar a facilidade do celular usando o endereço
https://sigep.eco.br/comsigep.htm).
Muitos colegas não tem mais o email que foi cadastrado pelo administrador do site, então vale o
sistema de comunicação “árabe” entre colegas coautores: Reenviando e-mails de interesse,
como este, para aqueles que mudaram de email ou só tem celular.
GEO Saudações

Segue abaixo o histórico de troca de e-mails a respeito do assunto:
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 08:23
Para: Moacir José Buenano Macambira (moamac@ufpa.br)
Cc: Carlos Schobbenhaus (carlos.schobbenhaus@cprm.gov.br)
Assunto: RES: RETOMADA DA SIGEP - REPRESENTAÇÃO DA SBG e CHAMADA/ LINK AO SITE DA SIGEP" +

Institucionalização da SIGEP

Prioridade: Alta

Prezado colega Moacir,
Como você sabe, sou representante titular da SBGeo na SIGEP, desde 1998 até 2014, inclusive
nas tuas duas gestões, e sempre com o necessário credenciamento.
Para esclarecer nossa situação (da SIGEP) é conveniente fazer um retrospecto que será
importante, também, para a análise de uma proposta que fazemos à atual direção da SBGeo ao
fim deste e-mail, o qual teve a colaboração e o aval do presidente da SIGEP, o Schobbenhaus.
A origem da SIGEP está retratada brevemente em: https://sigep.eco.br/apresentacao.htm.

Em final de 1993, o DNPM recebeu solicitação de constituir um grupo de trabalho brasileiro de
Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Patrimônio Mundial (Ver memo de Dr Cowie em 1993).
Atendendo pedido do DNPM, o presidente da SBGeo, Prof. José Carlos Gaspar, propôs o meu
nome em 1995 (ou 96?), como representante da nossa Sociedade nesse grupo de trabalho junto
ao DNPM. Esse grupo foi ampliado por representantes de mais entidades ligadas às Geociências
e/ou preservação do patrimônio natural por solicitação do DNPM
(Ver
https://sigep.eco.br/index.htm#Membros ), que reunidos decidiram constituir a “Comissão
Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos - SIGEP”, em 1997. (Ver Ata 1
em https://sigep.eco.br/atas.htm).
Infelizmente, faltou - em Decreto ou outro instrumento legal à Comissão - a oficialização da
SIGEP. Entretanto, cabe dizer que sempre houve muita participação de todos os membros, o
que alavancou a SIGEP. Esta condição informal, teve por consequência, uma recomendação
por parte do MPF, que já vinha tomando medidas visando a tutela dos sítios aprovados pela
SIGEP, de que fossem tomadas medidas para a formalização dessa comissão. Uma tentativa
de oficialização da SIGEP ocorreu, em 2012, e até avançou com a constituição de Grupo de
Trabalho Interministerial (GTI-SIGEP) (ver anexo), que resultou na proposta de criação da
Comissão do Patrimônio Geológico Brasileiro, através de decreto presidencial, mas que
infelizmente não chegou ao resultado desejado.
A criação do GTI-SIGEP nos levou a fazer, naquele mesmo ano, um comunicado público no
Site SUSPENDENDO as atividades de acolhimento de novas propostas de sítios para compor
o Patrimônio Geológico do Brasil
(https://sigep.eco.br/index.htm#susp ).
Independente desta decisão, finalizamos a editoração e publicação do Volume III em 2013,
sempre sob os auspícios e apoio da CPRM, e mantivemos o SITE DA SIGEP ATIVO para
incorporar novos verbetes e diversos tipos de informações nele contidos, bem como links para
novas informações (artigos, vídeos matérias jornalísiticas, etc.) referentes a sítios já publicados e
postados; ver estas novas informações, na página https://sigep.eco.br/sitios.htm logo abaixo do
link do sítio (=capítulo de livro) correspondente.
Já entramos em contato com os geocientistas autores de descrições de sítios aprovados e de
verbetes do glossário, proponentes, ex-membros, etc. que tiveram/ainda tem relações com a
SIGEP, informando que estamos propondo a RETOMADA da SIGEP na análise de novas
propostas e de descrição das já aprovadas como vínhamos fazendo até 2012 (Ver email
“circular” enviado aos geocientistas ligados à SIGEP
em: https://sigep.eco.br/RETOMADA_DA_SIGEP.pdf).
Temos agora que organizar uma retomada dos trabalhos de descrição dos sítios já aprovados e
de captação de novas propostas de sítios. Para isto a SIGEP precisa constituir uma instituição
“oficial”, mas com uma boa liberdade de ação do ponto de vista científico e buscando auto
sustentabilidade. Uma ideia que achamos interessante de ser analisada, e para qual gostaríamos
de saber a viabilidade antes de propô-la a todos os participantes de SIGEP, é a nossa SBGeo
acolher a COMISSÃO BRASILEIRA DE SÍTIOS GEOLÓGICOS E PALEOBIOLÓGICOS
- SIGEP como ente ou instituição científica associada.
Como instituição essencialmente científica, pensamos manter uma política/diretriz básica de
coordenação de estudos com a participação de representantes de órgãos e instituições com
vínculo às geociências e/ou ao patrimônio natural e a sua preservação, convidando também
cientistas a colaborarem neste programa como (1) especialistas a filtrar propostas de novos sítios
e na edição das minutas de artigos; e (2) autores dos artigos científicos dos sítios que estudaram
para serem divulgados bilíngues no site para divulgação imediata em nível nacional e

internacional. E, posteriormente, em volumes impressos, continuando a série dos três já
publicados.
Em princípio, os trabalhos previstos, do mesmo modo com que já foram tocados chegando-se a
este expressivo resultado de 126 sítios publicados e um glossário com 1.516 verbetes e muitos
destes ilustrados, deverão ser essencialmente em home office e sem onerações significativas,
podendo-se até pensar, se necessário, em sistema de apoio espontâneo da comunidade científica
para as publicações impressas da SIGEP. Cabe aqui lembrar que a tendência mundial é a de
publicação digital (bilíngue no nosso caso) de rápida e grande penetração nacional e
internacional.
Se a Direção da SBGeo nos indicar a possibilidade, e o que será necessário para tanto, de a
SIGEP se constituir em instituição autônoma vinculada a nossa Sociedade, pretendemos enviar
e-mail de consulta aos demais membros e aos autores de capítulos de Sítios Geológicos
publicados, perguntando se alguém é contra esta “oficialização” da SIGEP como instituição
autônoma vinculada à SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA, deixando claro que os
autores participantes dos trabalhos científicos sobre os SÍTIOS e sobre o GLOSSÁRIO, bem
como membros da SIGEP, exceto os de uma Diretoria a ser criada e responsabilizada por
coordenar a elaboração de Estatutos da SIGEP, não necessitam ser sócios da SBGeo.
Assim, solicito ao colega, como ex-presidente da SBGeo que avalie esta ideia e, se achar que
talvez seja viável, encaminhe este e-mail à atual direção da Sociedade.
Abraço
Manfredo
c/c Carlos Schobbenhaus – presidente da SIGEP
De: Moacir José Buenano Macambira [mailto:moamac@ufpa.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 12:00
Para: Manfredo Winge
Cc: Carlos Schobbenhaus
Assunto: Re: RETOMADA DA SIGEP - REPRESENTAÇÃO DA SBG e CHAMADA/ LINK AO SITE DA SIGEP" + Institucionalização da SIGEP

Bom dia Manfredo,
Achei tua proposta muito interessante e vou passar para a atual presidente da SBG.
Informo que a mensagem anterior, do dia 23/07, também foi repassada a ela, quando pedi
que te respondesse diretamente.
Vou também mandar uma mensagem por WhatsApp para reforçar.
Grande abraço
Moacir
Em ter., 9 de ago. de 2022 às 12:34, Moacir José Buenano Macambira <moamac@ufpa.br> escreveu:

Cara Simone,
Segue uma mensagem do Prof. Manfredo Winge, representante da SBG na SIGEP. Ele dá
algumas informações e pede algumas providências para a SBG.
Quando presidente, assinei uma portaria o nomeando como nosso representante. Não
tinha data de expiração, mas caso queiras emitir nova portaria, fica a seu critério.
Grande abraço
Moacir Macambira
From: PRESIDENCIA SBG
Sent: Monday, August 29, 2022 8:45 PM
To: Moacir José Buenano Macambira ; Manfredo Winge
Subject: Re: RETOMADA DA SIGEP - REPRESENTAÇÃO DA SBG e CHAMADA/ LINK AO SITE DA SIGEP"

Prezados,

com relação à solicitação abaixo, informo que a diretoria executiva aprovou o nome de
Manfredo como representante da SBG na SIGEP.
Sociedade Brasileira de Geologia – SBG
Manfredo Winge (mwinge@terra.com.br )
Olhando o site, encontramos o nome de Elói. Ele também tem interesse em continuar?
José Elói Guimarães Campos (mailto:(eloi@unb.br)
Abs, Simone Cruz
From: PRESIDENCIA SBG
Sent: Monday, August 29, 2022 9:02 PM
To: moamac ; Manfredo Winge ; Cons. Repres. NNO Aline Maria Meiguins de Lima
Subject: SOLICITAÇÃO 2 -

Prezados,
levei a solicitação abaixo para a Diretoria executiva e pelo que entendemos da solicitação,
marcado em vermelho abaixo, e então Moacir poderá nos ajudar a avaliar, a SIGEP COMISSÃO BRASILEIRA DE SÍTIOS GEOLÓGICOS E PALEOBIOLÓGICOS, poderia ser
enquadrada como SOCIEDADE CONGÊNERE NÂO CONVENIADA:
Sociedade não conveniada com a SBG, mas que com ela mantém intercâmbio de
cooperação técnico-científica pode ser acolhida como Sociedade Congênere, mediante
contrato assinado pelas partes representadas e aprovado na primeira reunião do Conselho
Diretor subsequente.
Logo, para tal situação, é necessário que seja feita uma solicitação à SBG para ser analisada
em próxima reunião do conselho diretor a ser realizada em novembro de 2022. Caso a
gente receba a carta antes da data, então poderemos tentar fazer um Ad Referendum.
Abaixo, segue o local onde colocamos os sites dessas sociedades após aprovação do
Conselho Diretor:
http://www.sbgeo.org.br/home/pages/13
Para a SBG será uma grande honra ter a SIGEP nessa categoria e aguardamos retorno.
Abs, Simone Cruz

“.......

Temos agora que organizar uma retomada dos trabalhos de descrição dos sítios já aprovados e
de captação de novas propostas de sítios. Para isto a SIGEP precisa constituir uma
instituição “oficial”, mas com uma boa liberdade de ação do ponto de vista científico e
buscando auto-sustentabilidade. Uma ideia que achamos interessante de ser analisada,
e para qual gostaríamos de saber a viabilidade antes de propô-la a todos os participantes
de SIGEP, é a nossa SBGeo acolher a COMISSÃO BRASILEIRA DE SÍTIOS
GEOLÓGICOS E PALEOBIOLÓGICOS - SIGEP como ente ou instituição científica
associada. Como instituição essencialmente científica, .....”
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 17:37
Para: PRESIDENCIA SBG (presidentassbg@gmail.com)
Cc: Moacir José Buenano Macambira (moamac@ufpa.br); 'mailto:alinemeiguins@gmail.com'; Ana Lúcia Desenzi Gesicki (ana.gesicki@dnpm.gov.br); 'Antonio Carlos Sequeira Fernandes (acsfernandes@pq.cnpq.br)'; 'Carlos Fernando de
Moura Delphim (carlos.delphim@iphan.gov.br)'; 'Carlos Schobbenhaus (carlos.schobbenhaus@cprm.gov.br)'; 'Cassio Roberto da Silva (cassio.silva@cprm.gov.br)'; 'Célia Regina de Gouveia Souza (celiagouveia@gmail.com)'; 'Celma do
Carmo Souza Pinto (celma@iphan.gov.br)'; 'Clayton Ferreira Lino (cflino@uol.com.br)'; 'Cristiano Fernandes Ferreira (cristiano.ferreira@icmbio.gov.br)'; 'Cristina Prando Bicho (cristina.bicho@terra.com.br)'; Emanuel Teixeira de Queiroz
(emteqz@gmail.com); Felipe Barbi Chaves (Felipe.Chaves@dnpm.gov.br); 'Irma Tie Yamamoto (irma.yamamoto@dnpm.gov.br)'; 'João Wagner de Alencar Castro (jwacastro@gmail.com)'; 'Jocy Brandão Cruz (jocy.cruz@icmbio.gov.br)';
'José Carlos Ribeiro Reino (jose.reino@icmbio.gov.br)'; 'José Eloi Guimarães Campos (eloi@unb.br)'; 'Leonardo José Cordeiro Santos (santos@ufpr.br)'; 'Marcello Guimarães Simões (btsimoes@ibb.unesp.br)'; 'Max Cardoso Langer
(mclanger@ffclrp.usp.br)'; 'Mylène Luíza Cunha Berbert-Born (mylene.berbertborn@cprm.gov.br)'; Ricardo Latgé Milward de Azevedo ; 'Rogério Loureiro Antunes (rogeantu@petrobras.com.br)'; 'Sidney Ribeiro Gonzalez
(sidney.gonzalez@ibge.gov.br)'; 'Vanda Carneiro de Claudino Sales (vcs@ufc.br)'; 'William Sallun Filho (wsallun@gmail.com)'
Assunto: RETOMADA DA SIGEP - REPRESENTAÇÃO DA SBG e CHAMADA/ LINK AO SITE DA SIGEP + SOLICTAÇÃO 2 (INSITUCIONALIZAÇÃO DA IGEP)

Prezada colega Simone, Presidente da SBG,
agradecemos a presteza de suas respostas e, com elas coladas abaixo,
encaminhamos em c/c consulta aos membros da Comissão Brasileira de Sítios

Geológicos e Paleobiológicos para se manifestarem a respeito deste caminho para
institucionalizar a SIGEP como SOCIEDADE CONGÊNERE NÃO CONVENIADA À SBG e
darem suas contribuições, sugestões PARA EVITARMOS QUE A SIGEP SEJA
EXTINTA de maneira a continuar coordenando e divulgando as contribuições
científicas de centenas de colegas geocientistas para a divulgação (científica e leiga
também) dos nossos monumentos geológicos que merecem ser cada vez mais
visitados e preservados e, com alguns, elevados à categoria de PATRIMÔNIO DA
HUMANIDADE.
Saudações
Manfredo e Schobbenhaus
From: PRESIDENCIA SBG
Sent: Monday, August 29, 2022 8:45 PM
To: Moacir José Buenano Macambira ; Manfredo Winge
Subject: Re: RETOMADA DA SIGEP - REPRESENTAÇÃO DA SBG e CHAMADA/ LINK AO SITE DA SIGEP"

CONTRIBUIÇÕES e DEBATES
(envie email conciso mas abrangente):

De: Moacir José Buenano Macambira [mailto:moamac@ufpa.br]
Enviada em: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 18:32
Para: Manfredo Winge
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO 2 -

Caro Manfredo,
Lendo sua mensagem de há pouco, percebi que você não leu minha mensagem abaixo. Vejo
também que você tem dois endereços da terra.com.br. É apenas uma sugestão à SBG,
vocês decidem.
Abs
Moacir
---------- Forwarded message --------De: Moacir José Buenano Macambira <moamac@ufpa.br>
Date: qua., 31 de ago. de 2022 às 13:00
Subject: Re: SOLICITAÇÃO 2 To: PRESIDENCIA SBG <presidentassbg@gmail.com>
Cc: Manfredo Winge <manfredo.winge@terra.com.br>, Cons. Repres. NNO Aline Maria Meiguins de Lima <alinemeiguins@gmail.com>, Carlos Schobbenhaus <carlos.schobbenhaus@cprm.gov.br>

Caros colegas,
Em relação à consulta da SIGEP, primeiramente gostaria de manifestar meu total apoio a
essa aproximação, que certamente, trará frutos para os dois lados. No entanto, como
Sociedade Congênere não Conveniada, penso que a SIGEP teria um papel isolado, com
eventuais ações conjuntas, como ocorre com outras sociedades congêneres.
Minha sugestão é que a SIGEP se torne uma COMISSÃO TEMÁTICA da SBG, conforme
artigos 44 e 46 do Estatuto da sociedade (disponível em sbgeo.org.br). Quais as vantagens
desse enquadramento?
1. Maior visibilidade para as duas entidades, incluindo participação nos eventos da SBG,
com stand, por exemplo;
2. Caso não disponha, a SIGEP poderá usufruir do CNPJ da SBG;
3. A SBG funciona como editora, que já publicou várias obras de geologia e temas
correlatos. Essa estrutura pode ser disponibilizada para a SIGEP;
4. Disponibilização do link da SIGEP no site da SBG, incluindo acesso ao Glossário Geológico,
construído pelo Prof. Winge;
5. Representação da SIGEP no Conselho Diretor da SBG (Art. 45 do estatuto da SBG);
6. A SIGEP terá suas "atribuições fixadas em Regime Interno próprio" (Art. 44, parágrafo
primeiro do estatuto da SBG).
Bom, fica aqui a sugestão. A decisão fica com vocês.

Grande abraço
Moacir Macambira
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 19:47
Para: PRESIDENCIA SBG (presidentassbg@gmail.com); Moacir José Buenano Macambira (moamac@ufpa.br)
Cc: Ana Lúcia Desenzi Gesicki (ana.gesicki@dnpm.gov.br); 'Antonio Carlos Sequeira Fernandes (acsfernandes@pq.cnpq.br)'; 'Carlos Fernando de Moura Delphim (carlos.delphim@iphan.gov.br)'; 'Carlos Schobbenhaus
(carlos.schobbenhaus@cprm.gov.br)'; 'Cassio Roberto da Silva (cassio.silva@cprm.gov.br)'; 'Célia Regina de Gouveia Souza (celiagouveia@gmail.com)'; 'Celma do Carmo Souza Pinto (celma@iphan.gov.br)'; 'Clayton Ferreira Lino
(cflino@uol.com.br)'; 'Cristiano Fernandes Ferreira (cristiano.ferreira@icmbio.gov.br)'; 'Cristina Prando Bicho (cristina.bicho@terra.com.br)'; Emanuel Teixeira de Queiroz (emteqz@gmail.com); Felipe Barbi Chaves
(Felipe.Chaves@dnpm.gov.br); 'Irma Tie Yamamoto (irma.yamamoto@dnpm.gov.br)'; 'João Wagner de Alencar Castro (jwacastro@gmail.com)'; 'Jocy Brandão Cruz (jocy.cruz@icmbio.gov.br)'; 'José Carlos Ribeiro Reino
(jose.reino@icmbio.gov.br)'; 'José Eloi Guimarães Campos (eloi@unb.br)'; 'Leonardo José Cordeiro Santos (santos@ufpr.br)'; 'Marcello Guimarães Simões (btsimoes@ibb.unesp.br)'; 'Max Cardoso Langer (mclanger@ffclrp.usp.br)';
'Mylène Luíza Cunha Berbert-Born (mylene.berbertborn@cprm.gov.br)'; Ricardo Latgé Milward de Azevedo ; 'Rogério Loureiro Antunes (rogeantu@petrobras.com.br)'; 'Sidney Ribeiro Gonzalez (sidney.gonzalez@ibge.gov.br)'; 'Vanda
Carneiro de Claudino Sales (vcs@ufc.br)'; 'William Sallun Filho (wsallun@gmail.com)'

Assunto: CONTRIBUIÇÃO DO COLEGA MOACIR

Prezadas/os,
não vi que tinha entrado esta importante contribuição de nosso colega e ex-presidente da SBG,
por dois mandatos, Moacir José Buenano Macambira.
E já postei tudo (3o comunicado) em uma nova página de comunicação interna da SIGEP
(https://sigep.eco.br/comsigep.htm não disponível no índice da HomePage do site) Aproveito
e submeto a ideia deste veículo de comunicação a críticas e sugestões de todos autores,
membros e colaboradores da Comissão).
Obrigado Moacir pela excelente contribuição para nossas discussões na SIGEP.
Manfredo
De: Celia Regina de Gouveia Souza [mailto:celiagouveia@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 12:08
Para: Manfredo Winge
Cc: Carlos Schobbenhaus; PRESIDENCIA SBG; Moacir José Buenano Macambira; Ana Lúcia Desenzi Gesicki; Antonio Carlos Sequeira Fernandes;
Carlos Fernando de Moura Delphim; Cassio Roberto da Silva; Celma do Carmo Souza Pinto; Clayton Ferreira Lino; Cristiano Fernandes Ferreira;
Cristina Prando Bicho; Emanuel Teixeira de Queiroz; Felipe Barbi Chaves; Irma Tie Yamamoto; João Wagner de Alencar Castro; Jocy Brandão Cruz;
José Carlos Ribeiro Reino; José Eloi Guimarães Campos; Leonardo José Cordeiro Santos; Marcello Guimarães Simões; Max Cardoso Langer; Mylène
Luíza Cunha Berbert-Born; Ricardo Latgé Milward de Azevedo; Rogério Loureiro Antunes; Sidney Ribeiro Gonzalez; Vanda Carneiro de Claudino
Sales; William Sallun Filho
Assunto: Re: INSITUCIONALIZAÇAO DA SIGEP em discussão

Olá Manfredo,
Ciente.
Acho que o 1º passo seria consultar as associações científicas sobre a continuidade ou não dos antigos
representantes, membros da SIGEP.
Abs.,
Celia Regina de Gouveia Souza
Dra. e Pesquisadora Científica VI - Instituto de Pesquisas Ambientais-SIMA/SP
PhD, Scientific Researcher VI - Institute of Environmental Researches-SIMA/SP
Profa. Convidada - Programa de Pós-Graduação em Geografia Física - FFLCH/USP

De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 18:23
Para: 'Celia Regina de Gouveia Souza'
Assunto: RES: INSTITUCIONALIZAÇAO DA SIGEP em discussão

Prezada Célia,
muito certo!! tivemos inclusive falecimentos na equipe.
Penso, também, que se pode rever quais instituições outras poderiam fazer parte da COMISSÃO dentro de
nosso foco que é coordenar/incentivar a captação de novas propostas de geossitios especiais com vistas a
termos muito mais sítios descritos e publicados cientificamente, principalmente na internet em português e em
inglês para acesso internacional. E não podemos esquecer de fomentar a preparação de versões para LEIGOS
com bom foco em versões para crianças e adolescentes.
De grande importância nesta ação da SIGEP é, junto com esta caracterização dos geossítios especiais, definir,
como temos – através das propostas dos autores – definido. as áreas e as medidas de preservação/conservação
de cada sítio sugerindo os seus usos sustentáveis.

4–NOVAS(?)INSTITUIÇÕES-MEMBRO DA COMISSÃO SIGEP – 08/09/22
As origens da SIGEP e sua constituição com representantes de várias
instituições estão retratadas na Apresentação constante no índice do
Site: https://sigep.eco.br/apresentacao.htm e com informações
adicionais nas Atas https://sigep.eco.br/atas.htm. Agora é hora de se
rever se as mesmas instituições (https://sigep.eco.br/index.htm#Membros)
permanecem. Além disso, quais outras instituições podem/devem fazer
parte para continuarmos a cumprir com o importante objetivo da
Comissão mantendo a mesma metodologia e metas: sítios geológicos
especiais sendo descritos cientificamente (em português e inglês) e com
linguagem popular para serem publicados, prioritária e rapidamente, na
internet e, posteriormente, em volumes em continuação aos 3 vols. Já
publicados.
Dentro da metodologia vista na Apresentação, tem-se que s pontos de
ação maior da equipe de representantes titulares e substitutos das
instituições-membros são:
1 – análise, avaliação e parecer (aprovação ou não) de novas propostas,
2 – análise e avaliações das minutas dos artigos a serem publicados por
corpo editorial.
Neste sentido, Schobbenhaus e eu sugerimos ampliar bastante as
representações de outras instituições para termos um leque maior de
especialistas com experiências diversificadas para melhores análises e
avaliações de propostas e de correções de minutas.
Por exemplo, ver na lista de SOCIEDADES CONGÊNERES NÃO CONVENIADAS DA SBG:
http://www.sbgeo.org.br/home/pages/13 muitas de possíveis membros
da SIGEP.

CONTRIBUIÇÕES e DEBATES
(envie e-mail conciso, mas abrangente):

