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É com prazer que lançamos o primeiro número do Boletim da AGeoBR!
O nosso boletim tem como objetivo apresentar as principais ações da associação e
as notícias no âmbito da geoconservação. Temos muitas novidades nesta primeira edição.
Para começar, apresentamos a nova coordenação executiva da AGeoBR, o nosso logotipo
e o novo domínio próprio (www.ageobr.org).

Dia Internacional do Planeta Terra
No dia 22 de abril
comemorou-se
o
Dia
Internacional do Planeta
Terra. Este dia foi instituído
pela Organização das
Nações Unidas (ONU), em
2009, a partir de uma
iniciativa surgida ainda nos
1970 nos Estados Unidos.
A data é uma oportunidade
para incentivar governos e
sociedade
civil
a
desenvolverem ações em
prol da conscientização da
importância
da
conservação
do
meio
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ambiente.
Para
os
geoconservacionistas, o dia da Terra é todo dia!
O geossítio da foto chama-se “Diques de Ilhabela” e fica no município homônimo, no
litoral do estado de São Paulo. Suas feições geológicas registram os eventos associados à
fragmentação do Supercontinente Gondwana, no Juro-cretáceo. A Serra do Mar, ao fundo,
forma o substrato para a Mata Atlântica e reforça a interação bio-geodiversidade.

Logo da AgeoBR
A AGeoBR já tem um logotipo. O desenho foi confeccionado pela aluna Daisy Pinato,
do curso de Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental do IGc/USP. As
informações sobre a identidade visual, formatos e cores do logotipo podem ser encontrados
na nossa página: https://www.ageobr.org/logomarca.
Divulguem!
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Conheça a nova Coordenação Executiva da AgeoBR (Gestão 20202022)
Durante a Assembleia Geral da AGeoBR, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2019,
durante o V Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico, no Crato-CE, foi eleita a chapa
para a gestão 2020-2022. A chapa é composta por:
Coordenadora Geral: Maria da Glória Motta Garcia (USP/SP)
Vice-Coordenadora Geral: Cláudia Valéria de Lima (UFG/GO)
Coordenadora Secretária: Pâmella Moura (UFC/CE)
Coordenadora Tesoureira: Eliane Aparecida Del Lama (USP/SP)
Suplência: Janaína Luciana de Medeiros (Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN)
e Paulo de Tarso Amorim Castro (UFOP/MG)
Conselho Fiscal: Marjorie Cseko Nolasco (UEFS/BA), Kátia Leite Mansur (UFRJ/RJ)
e Rafael Celestino Soares (URCA/Geopark Araripe/CE)
Suplência do Conselho Fiscal: João Antônio Motta Neto (IFNMG/MG)

Campanha de filiação
Com um pouco de atraso, começamos nossa campanha de filiação. Atenção: o
desconto para pagamento da anuidade vai até 30/04. Não perca a oportunidade de ficar
quite. Vamos fortalecer nossa associação: convide algum amigo para associar-se!

Nova data para envio de resumos para o 50o CBG!
Mais uma chance para enviar seu resumo
na temática geoconservacionista.
Este ano, a organização do congresso
optou por agrupar vários temas em uma
mesma área.
Convidamos a apresentarem seus
trabalhos no Tema 1: Geociências para a
Sociedade, nos seguintes subtemas:
1 - Geodiversidade, Patrimônio Geológico,
Geoconservação e Geoparques
2 – Patrimônio construído e cultural pétreo.
Participem!
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