REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 19/05/2016|Horário: 17h00min|Local: ABGE
Participantes
Adalberto Azevedo, Andrea Bartorelli, Deyna Pinho, Fábio Reis, Flávio Almeida, José Luiz
Albuquerque Filho, Leandro Castro, Luciana Marques, Luis Fernando dos Santos, Tiago
Antonelli e Silvia Maria Kitahara
Ausências Justificadas
Alessandra Corsi, Ivan Delatim, Gláucia Cuchierato, Lídia Keiko Tominaga e Marcelo Denser
Convidado
Otávio Brasil
ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Deyna Pinho

- 5a Reunião do Conselho Deliberativo:


Local: METRÔ-SP
Data: 16/06/2016
Horário: 17h00min

2. Publicações

Bartorelli/Edilson

- Livro Murilo Ruiz:





Foi apresentado “protótipo” (boneco);
Foi ressaltado que faltam fotos de boa resolução de impressão de
diversos colegas a serem colocadas no livro, portanto será necessário
realizar busca no acervo do IPT, por exemplo;
Foi sugerida a realização de um documentário para lançamento do
livro; e
Prazo para apresentação de “protótipo” (boneco) – 29/07/2016.

Bartorelli

- Termo de Referência Geofísica:







Foi relatado histórico dos trabalhos do grupo, destacando-se a
preocupação de se elaborar um guia orientativo;
O guia deverá ser voltado para demandante de trabalhos geofísicos;
O demandante dos trabalhos deverá dispor de roteiro que permita
aquilatar aplicabilidade de cada opção de método geofísico;
Deverá explicitar que nas contratações os dados brutos são de
propriedade do contratante;
Prazo para apresentação preliminar do termo – 16/06/2016; e
Prazo para apresentação e discussão no conselho deliberativo –
21/07/2016.

Flavio Almeida
(com participação
de Otávio)

- Norma Técnica Sondagem (ABNT):


Reunião agendada em 20/05/2016 para discussão do material já
disponível.

Adalberto/Ivan
(Relato: Luciana)

- Curso Técnico de Nível Médio:



Material já entregue por Adalberto para a Gláucia, com o fim de
avaliação; e
Solicitar uma data limite para manifestação da mesma.

- Revista RBGEA (publicação 2014, Março/2016)


Será publicada na próxima semana (27/05 a 01/06/2016).

- Riscos em obras de engenharia:


Encontrar algum especialista para ministrar curso sobre estabilidade
de taludes.

- Manual de classificação de maciços:



Reunião agendada para o dia 31/05/2016; e
Os participantes da reunião serão Adalberto, Flávio e Marcelo.

3. Eventos

Adalberto/Glaucia
(Relato: Adalberto)

Emilio/Malva/Kátia
(Relato: Luciana)
A definir
(Relato: Adalberto)

Marcelo
(Relato: Adalberto)
Fábio/Renata

- Congresso de Análise de Riscos:





Foi realizado no IPT, no período entre 10 a 13/05/2016;
Evento realizado com sucesso, com a participação em torno de 210
pessoas de vários países;
Destaque do evento foi a “Mesa Redonda 3 – O desastre de Mariana
(MG): atendimentos e lições aprendidas” realizada no dia 13/05/2016;
e
Foi programado o próximo evento para o México e a ABGE foi
convidada a participar na organização.

Eduardo/Alessandra

(Relato: Adalberto)

- Semana de recepção aos novos geólogos da PMSP:



A ABGE indicou o Geol. Ivan Delatim para a palestra sobre Obras e
Infraestrutura; e
Falta posicionamento da PMSP em relação às datas das
apresentações.

- Semana do Geólogo e Festa do Geólogo:



Foi apresentada a programação das atividades;
Foi sugerido contatar a Marilda (que foi a primeira geóloga a trabalhar
em obras de engenharia no Brasil) para a Mesa Redonda – “A mulher

Lídia/Silvia
(Relato: Silvia)

Glaucia/Renata
(Relato: J.Luiz)



geóloga no Século XX”; e
Renata solicitou (via mensagem no WhatsApp do Grupo ABGE) o
patrocínio de R$ 1.000,00 reais como contribuição para o evento da
festa do geólogo e a diretoria aprovou a despesa.

4. Jornada Universitária

Flavio/Glaucia

- Semana de Geologia Aplicada ou Geologia de Engenharia e Meio
Ambiente:


Com relação às “Jornadas Universitárias” nas escolas particulares de
Engenharia Civil, foram efetuados contatos com a UNINOVE. O
interesse foi reafirmado e o primeiro evento já está preliminarmente
agendado para a segunda quinzena de setembro. O evento irá
integrar a “Semana de Engenharia” da Universidade. Os temas e
palestrantes já foram apresentados aos coordenadores da escola,
graduação e pós-graduação, quais sejam:
a) Projeto e obras de barragens - Luis Ferreira Vaz - Themag
b) Projeto e obras de metrô- Marcelo Denser - Metrô SP
c) Projeto e obras de estradas - Fábio Sgambato - Canhedo Beppu
d) Mapeamento de áreas de risco e atuação na Defesa Civil Eduardo Macedo - IPT

Flávio

e) Projeto e obras de Aterros Controlados - Francisco Nogueira de
Jorge - Engeo - Consultoria e Projetos Ltda
f) Diagnóstico e remediação de Áreas Contaminadas - Francisco
Nogueira de Jorge - Engeo - Consultoria e Projetos Ltda
g) Planejamento Urbano e recuperação de áreas degradadas - Omar
Bitar – IPT



Foi solicitada à UNINOVE uma sugestão de grade mais detalhada,
que será apresentada e discutida com os palestrantes; e
Outras universidades ainda não se manifestaram. Os contatos serão
retomados, na tentativa de novos agendamentos.

5. Informes

Geral

- Comissão de 50 Anos da ABGE:



Foi destacado que várias atividades estão ocorrendo e outras
ocorrerão, também, as quais farão parte do ciclo de comemoração
dos 50 anos da ABGE; e
Concurso novo logotipo, em comemoração aos 50 anos, da ABGE;

- Campanha de Filiação:


Sugestões levantadas: maior visibilidade para inscrição no site da

Adalberto

Luiz Fernando






ABGE para facilitar a inscrição on-line; maior divulgação em redes
sociais; ênfase para filiação em todos os vídeos institucionais; ênfase
para filiação em todos os eventos promovidos; promoção para recéminscritos com desconto na anuidade; sócios multiplicadores;
Marcar reunião com o Igor (Webmaster) para as melhorias do site da
ABGE;
Luciana comentou que a secretaria não tem material disponível para
as divulgações em redes sociais;
Adalberto, José Luiz, Tiago, Nill e Luciana se reunirão para discutir a
centralização do recebimento das informações e a divulgação da
ABGE em redes sociais; e
Todos os associados devem ajudar a secretaria com o envio de
vídeos e publicações em redes sociais.

- Representação da ABGE no CRH (Conselho Estadual de Recursos
Hídricos):





Foi realizada reunião interna na ABGE (Adalberto, J. Luiz e Mateus);
Constatou-se a necessidade de divulgação para os associados sobre
o CRH e a Politica Estadual de Recursos Hídricos;
Necessária aproximação dos sócios da ABGE com o CRH; e
Será realizada discussão preparatória para evento ABGE, com o fim
de discutir estratégias de atuação em recursos hídricos.

- Curso de para sondador:


Agendada reunião para o dia 20/05/2016, entre Adalberto e Ivan, para
discutir conteúdo de material de apoio a ser elaborado.

Mateus/José Luiz
(Relato: J.Luiz)

Ivan
(Relato: Luciana)

- Filiação da ABGE no Sistema CONFEA/CREA:






A ABGE se filiaria como entidade associativa com núcleos regionais
compostos por pessoas físicas;
Necessário verificar quais os profissionais filiáveis e não filiáveis ao
sistema CONFEA/CREA atualmente sócios da ABGE;
Preliminarmente foi levantado que a ABGE possui 578 geólogos, 140
engenheiros, 19 geógrafos, 5 geofísicos como profissionais filiáveis
ao sistema CONFEA/CREA; e 8 técnicos, 31 estudantes e 16 sem
informações como profissionais não filiáveis ao sistema
CONFEA/CREA; e
Para a ABGE ingressar no Sistema CONFEA/CREA é necessário ter
um mínimo de 60 profissionais filiados ao sistema CONFEA/CREA
sócios da ABGE nas 5 regiões do Brasil.

Fabio

- Outros informes e sugestões:



Foi sugerida uma publicação na área de escavações, incluindo
escavações em meio subaquático; e
Adalberto comentou que foi contatada uma engenheira da vale para

Silvia/Adalberto

preparar e ministrar um curso abordando o assunto.
6. Financeiro

José Luiz

- Apartamento ABGE:






A antiga inquilina do imóvel (TLC) ofereceu proposta para liquidar o
passivo por meio da confecção de um vídeo institucional da ABGE;
Conforme acordado na reunião anterior da ABGE, a Renata obteve
orçamentos de empresa para confecção de vídeo, com vistas a
referenciar eventuais contrapropostas da ABGE à TLC;
Foi sugerido a realização de 5 vídeos, sendo 2 vídeos de 3 minutos
abordando o tema 50 anos da ABGE e ABGE institucional e, 3 vídeos
de um minuto abordado áreas de atuação da ABGE;
Essa proposição deverá ser encaminhada junto à TLC; e
Foi sugerido efetuar convite à Fabrício Mirandola para ajudar.

Nill/Tiago/Silvia/
Marcelo
(Relato:
J.Luiz/Luciana)

ASSUNTOS PENDENTES PARA DISCUSSÃO
PUBLICAÇÕES:





Bartorelli/Edilson

Estradas Vicinais;
Nova edição do livro de geologia de engenharia;
Rochas basálticas; e
Rebaixamento de aquífero em obras de engenharia;

EVENTOS:








Análise de risco em mineração;
Geotecnologias em geologia de engenharia;
Grandes obras;
Evento Rio + Prêmio Guido;
V Simpósio sobre Riscos Geológicos da Amazônia;
Semana do Meio Ambiente do curso de licenciatura em geociências e
educação ambiental (06/06 a 10/06); e
Discussões para busca de fontes alternativas de financiamento de
eventos.

INFORMES:




Fábio/Renata

Curso sobre Gerenciamento de Risco e Desastres Naturais Ministrante Sergio Mora/Costa Rica;
Comitê de Cartografia Geotécnica; e
Comitê de Riscos.

PLANOS DE ACOMPANHAMENTO:



Bartorelli/Edilson

Plano de acompanhamento das publicações; e
Plano de acompanhamento dos cursos.

J.Luiz

