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Palavras da Presidente
No presente ano, a diretoria da ABGP resolveu efetivar um contato mais assíduo
com seus associados. Julgamos importante ter mais proximidade com todos vocês.
Assim, inauguramos o presente informativo que objetiva levar aos associados às
atividades por nós desenvolvidas no primeiro trimestre de 2018. Anteriormente, o
nosso informe tinha caráter anual e a última edição pode ser vista no link abaixo:
http://www.abgp.com.br/cartas/informativo-abgp-201801015.html
Como destaques deste primeiro trimestre, ressaltamos, entre outras atividades, as reuniões para organização da 2º edição da Brazilian Petroleum Conference
(BPC), evento que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro
em junho do presente ano e os novos veículos eletrônicos de comunicação da Associação. Ressaltamos,
também, as atividades da Casa da Pedra IGEO/UFRJ,
no sertão nordestino. Trata-se de um projeto maravilho
que, em seu início, teve a participação da ABGP.
Em caso de dúvidas ou da necessidade de informações complementares, pedimos
a gentileza de encaminhar e-mail para abgp@abgp.com.br ou realizar contato pelo
telefone +55 21 2220 2709.

Boa leitura!
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Atividades e notícias do primeiro trimestre de 2018
2º Edição da Brazilian Petroleum Conference BPC
Este evento é realizado em parceria com
a SBGf (Sociedade Brasileira de Geofísica),
SPE (Society of Petroleum Engineers) e a
SPWLA (Society of Petrophysicists and Well Analysts – Brazil Section). Esta 2º edição ocorrerá durante os dias 19, 20 e 21 de junho de 2018, nas dependências da
FIRJAN (Av. Graça aranha, número 1 - Centro), situada no Rio de Janeiro e terá como
tema “CARBONATES – ADVANCES END NEW CHALLENGES IN E&P”.
A Comissão Organizadora reúne-se ao menos uma vez por mês, onde estratégias
são traçadas e decisões são tomadas. Neste momento, a Comissão envia cartas convidando renomados palestrantes e solicitando patrocínios. Em termos de patrocínio,
estamos em fase de elaboração de parcerias com as empresas Baker, Ecopetrol,
Fairfield, Halliburton, Petrobras e Shell. Outros detalhes, tais como palestrantes
confirmados e a inscrição no evento podem ser vistos em www.bpc2018.com. Este
endereço é dinâmico e todas as informações confirmadas são prontamente colocadas à disposição dos interessados. Vale consultar semanalmente.
A BPC é um evento de expressão mundial e já foi divulgada no jornal EXPLORER
da AAPG, edição de fevereiro de 2018, que pode ser visto em https://explorer.aapg.
org/issue/articleid/44925/february-2018. Para ter acesso à menção da BPC, é necessário realizar o Download completo do jornal.
IGOR VIEGAS ALVES FERNANDES DE SOUZA
Vice-presidente da ABGP
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Divulgação de informações
Em breve, a ABGP estará de cara nova. Após licitação, compreendendo cinco
empresas de informática, optamos por contratar a empresa VISANA, em razão das
melhores ofertas, em termos de custo-benefício. Assim, a VISANA ficará responsável
pela elaboração e manutenção de nosso novo site.
Em caráter mais informal, criamos um endereço no facebook:
https://www.facebook.com/ABGPGEO
O expressivo acesso de nossos seguidores é oriundo, principalmente, do Brasil,
Angola, Colômbia e Argentina. A página no facebook tem por objetivo divulgar as
atividades da ABGP. Facilita e, também, promove o contato mais imediato a fim de
informar aos profissionais de geologia e seguidores da página sobre as ações que a
ABGP empreende.
PRISCILA FIGUEIREDO AMARAL
Comitê De Jovens Profissionais Da Abgp
Guilherme Arruda Sowek
Diretor De Mídias Sociais E Site Da Abgp
Nova logo ABGP

Mudanças na Administração

Dia do Geólogo (30/5)

Desde o dia 01/02/2018, a ABGP
conta com uma nova colaboradora.
Trata-se de Stephanie de Brito Lyra
Ramos que, como nossa Auxiliar Administrativa, vem cuidando dos afazeres
cotidianos de nossa Associação. Num
período de transição, antes da chegada
de Stephanie, a nossa 2º Diretora de
Relações Exteriores, Janaína Teixeira
Lobo, respondeu pela Administração da
sede.

A ABGP, organiza, anualmente, um
almoço-palestra para comemorar o nosso dia. Neste ano, a confraternização
acontecerá, em 29/5/2018, no Clube
de Engenharia, com sede no Rio, na
Av. Rio Branco, 124 - Centro. Foi montada uma comissão para premiação dos
geólogos de petróleo que tiveram uma
atuação diferenciada ao longo de sua
carreira em diferentes categorias (Prê-

mios Giuseppe Bacoccoli, Rodi Ávila,
Menção Honrosa) bem como do pro-

fissional que atuou de manei expressiva
no auxílio das ações da ABGP (Amigos
da ABGP).
STEPHANIE DE BRITO LYRA RAMOS
Auxiliar Administrativo da ABGP
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Atividade didática
Durante os dias 5, 6 e 7 de março, tivemos a realização do curso:

“MAGMATISMO EM BACIAS SEDIMENTARES: OCORRÊNCIAS E APLICAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO”
Ministrado pela Dra. Janaína Teixeira Lobo, nossa 2º Diretora de Relações Externas. Sinteticamente, pode ser informado que o curso abordou técnicas e aplicações
para a melhor compreensão de como os eventos magmáticos impactam os sistemas
petrolíferos das bacias sedimentares.
O corpo discente foi composto por dez profissionais experientes, o que propiciou
intensa interação entre todos, com muitas discussões e questionamentos. Pontualmente, a Dra. Janaína contou com a participação da geóloga Msc. Sofia Fornelo
(Petrobras), sua orientanda de mestrado, que falou sobre a caracterização de depósitos ígneos por meio dos perfis de imagem. Contou, também pontualmente, com
a participação do Dr. Rogério Loureiro Antunes que abordou a questão do cruzamento de informações bioestratigráficas com aquelas de natureza geocronológica.
No dia 6/3, houve, ainda, a visita do Dr. Peter Szatmari, eminente pesquisador do
Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES).
CARLA VIVIANE ARAÚJO
Diretora de cursos da ABGP

Casa da Pedra
A Casa da Pedra IGEO/UFRJ é uma edificação situada no município de Santana
do Cariri, Distrito de Inhumas, Estado do Ceará. Durante a sua construção, a ABGP
foi parceira do projeto. A Casa foi construída originalmente para servir de alojamento
a estudantes de todas as universidades brasileiras, que objetivam realizar pesquisas
de campo, com os mais diversos fins, nas regiões do semi-árido nordestino. Entretanto, o sucesso da Casa da Pedra foi tão grande na região, que seus objetivos iniciais
foram ampliados. Atualmente, figura, também, como um centro de atividades culturais. Assim, muitos eventos desta natureza têm sido realizados em suas dependências. Palestras e cursos dos mais variados temas, exposições de arte, apresentações
teatrais e musicais (clássica e popular) são apenas algumas das atividades abrigadas
pela Casa, que são assistidas, e, também, contam com a participação de moradores
da região. Na verdade, estas atividades “extracurriculares” e de extensão são realizadas pelo, ou contam com o aval do Instituto de Geociências da UFRJ. Visam, portanto, a integração com a comunidade, envolvendo ações de natureza cultural e de
divulgação das geociências. Para conhecer mais, acesse:
https://www.facebook.com/casadapedraigeoufrj/ e https://igeo.ufrj.br/casa-da-pedra/
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A Faculdade de Geologia da UFRJ abriga, também, o Museu da Geodiversidade
que reúne várias curiosidades e informações geológicas da Terra. O Museu é parte
integrante do projeto Geólogos do Amanhã, que tem como parceira a ABGP. Anualmente, o Museu recebe a visita de centenas de alunos do ensino fundamental e médio, provenientes de escolas públicas e particulares. Além da manutenção, por parte
da UFRJ, o Museu recebe doações de empresas que, como contrapartida, tem espaço para divulgação assegurado. A ABGP tem intermediado várias destas doações. Se
for do interesse de sua empresa participar do projeto, entre em contato conosco.
ISMAR DE SOUZA CARVALHO
Prof. da faculdade de geologia e Diretor do Instituto de Geociências da UFRJ

“Empoderamento” feminino
Em 8 de março comemorou-se o Dia Internacional
da Mulher. Assim, nada mais justo do que reconhecer-

mos o merecido valor a algumas delas, no âmbito de
nossa profissão. No cenário brasileiro da Geologia de
Petróleo, há mulheres que fizeram e continuam fazendo
história. A pioneiríssima é Marília da Silva Pares Regali, a primeira mulher contratada, pela Petrobras, para
fazer Geologia. Desde a sua fundação, em 1996, a ABGP
homenageou Marília Regali em duas ocasiões, como
reconhecimento de suas contribuições para a Geologia
de Petróleo.
Marília ingressou nos quadros da Petrobras, em janeiro de 1960, e fez indelével
carreira como micropaleontóloga, especializada em palinologia. Seus artigos científicos são reconhecidos mundialmente. Um pouco de sua história de vida pode ser
vista em:
http://www.figueiradaglete.com.br/mpares59_petrobras_1.html.
Na esteira de Marília, vieram outras e uma delas é
nossa atual Presidente Sylvia Anjos, que atua como
geóloga da Petrobras há mais de 38 anos. Com mestrado e doutorado na Universidade de Illinois, concentrou suas atividades técnicas no estudo de minerais de
argila, tendo publicado vários artigos científicos.
Posteriormente, migrou para a área administrativa,
conduzindo várias gerências técnicas, tanto no Centro
de Pesquisas da Petrobras (CENPES), quanto no Departamento de Exploração & Produção. Tal como Marília
Regali, Sylvia também recebeu, por parte de gestões
anteriores da ABGP, dois reconhecimentos por sua
atuação na profissão.
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Além disso, recentemente, Sylvia foi reconhecida pela AAPG com o prêmio Distinguished Service Awaard for 2017, um dos mais importantes da área, no mundo.
Conheça um pouco mais do perfil de nossa Presidente em:
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/geologa-sylvia-anjos-uma-das-pioneiras-da-area-no-brasil-recebe-premio-internacional.htm
https://revistamarieclaire.globo.com/Publicidade/Jornada-do-Conhecimento/noticia/2018/01/mentora-dos-geologos-do-futuro.html
ROGÉRIO ANTUNES
2º Editor da ABGP

Como sempre fazemos questão de frisar, sugestões são bem-vindas. Caso tenha
alguma, por favor, nos envie. Sua participação é muito importante para nós.

Por exemplo: que curso você julga interessante para a ABGP oferecer aos
seus associados?
Agradecemos a todos.

Até a próxima edição de nosso informativo!

7

