Ao mestre, com carinho

Paleontólogo de 95 anos é destaque
nos 200 anos do Museu Nacional
Presidente de honra da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) será homenageado em
solenidade de abertura do 49º Congresso Brasileiro de Geologia, nesta segunda (20)
Prestes a completar 96 anos, o geólogo Setembrino Petri não abandonou a sala de aula. Com o
mesmo entusiasmo, continua atuando como professor emérito do Instituto de Geociências da USP
e realiza hoje pesquisas, em especial, na área de micropaleontologia. Pela vitalidade e obstinação
que dedica às Geociências no país, ele será o grande homenageado na solenidade em homenagem
aos 200 anos do Museu Nacional, que abre a programação do 49º Congresso Brasileiro de
Geologia, nesta segunda-feira (20), no Quinta da Boa Vista.
Promovida pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), a cerimônia marca ainda a homenagem
aos 200 anos do Museu Nacional, primeira instituição científica voltada para os estudos da
Geologia no Brasil, que foi fundada por Dom João VI na Quinta da Boa Vista. Presidente de honra
do 49º CBG, Petri receberá a homenagem pelo “marcante exemplo de pesquisador e formador de
geólogos ao longo de sua memorável carreira”.
Na mesma tarde, haverá homenagens às três mais antigas escolas de geologia do Rio de Janeiro: o
Departamento de Geologia da UFRJ, que faz 60 anos; a Faculdade de Geologia da Uerj, que
completa 40 anos, e a Faculdade de Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), que faz 50 anos em 2019.
Ainda na solenidade do Museu Nacional, será homenageado o geólogo Francisco Motta Bezerra
da Cunha, por sua contribuição ao conhecimento da Geologia no Brasil, em sua brilhante carreira
profissional. Representando a homenagem aos professores e pesquisadores, a SBG fará uma
homenagem especial à professora Maria Antonieta da Conceição Rodrigues, por sua marcante
contribuição na formação de geólogos e geocientistas, nas últimas décadas.
Já na cerimônia de abertura oficial do Congresso no Centro de Convenções SulAmérica, também na
tarde desta segunda-feira (20), será realizada a entrega das medalhas dos Prêmios SBG, que
reconhecem os pesquisadores e profissionais que se destacaram nos últimos dois anos, e
homenagem à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, que completa 70 anos de
fundação.
Homenagens no jantar de confraternização
Na quinta-feira (23), durante o tradicional jantar do Congresso no restaurante Terra Brasilis, na Praia
Vermelha (Urca), haverá homenagens aos sócios honorários da SBG do Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais, além de uma homenagem especial ao geólogo Guilherme Estrella,
ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras e também agraciado como o mais novo sócio
honorário da Sociedade.
O Prêmio "Colaborador Emérito da SBG", concedido pelo Conselho Diretor da Sociedade,
homenageará os geólogos Luiz Marcelo Fontoura Mourão, Mário Carminatti, do Rio de Janeiro;

Umberto Cordani, de São Paulo; Aroldo Misi, da Bahia, e Eduardo Antonio Ladeira e Osvaldo
Castanheira, de Minas Gerais.

Livro conta a história de Setembrino e da Paleontologia
Ainda durante o Congresso, o professor da USP participa do lançamento do livro que conta a sua
história e também um pouco da trajetória da Paleontologia no Brasil. "Setembrino Petri: Do
Proterozoico ao Holoceno", escrito por Rômulo Machado (USP), será lançado na terça-feira, dia 21,
às 16h, no Geoteather, área de convivência do Congresso no Centro de Convenções SulAmérica,
onde o 49 CBG será realizado até dia 24.
Além da Paleontologia, uma das principais áreas de estudo de Setembrino é a Estratigrafia, um ramo
da Geologia dedicado à investigação da origem e distribuição, no espaço e no tempo, das camadas e
sequências de rochas. Para isso, tem como aliados os microfósseis, pequenos organismos que
ajudam a contar os ambientes geológicos e quando ocorreram no passado, fornecendo informações
relevantes para a indústria petrolífera.
Personalidades prestigiam abertura
As cerimônias de abertura do 49 CBG no Museu Nacional e no Centro de Convenções SulAmérica
serão presididas pelo geólogo Hernani Chaves, presidente da SBG-Núcleo RJ-ES e da Comissão
Organizadora do Congresso, ao lado do presidente da SBG, Gilmar Vital Bueno, diretor-presidente
da Sociedade Brasileira de Geologia.
Estarão presentes, entre outros, Esteves Pedro Colnago, presidente da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM), que representará também o secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia Vicente Lobo; Décio Oddone, diretor-geral
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Mário Carminatti,
gerente geral de Exploração da Petrobras; vice-almirante Antonio Fernando Garcez Faria, diretor
do Departamento de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil.
Também vão prestigiar os eventos Rafael Avena Neto, diretor técnico da Cia Baiana de Pesquisa
Mineral (CBPM); Cristovam Paes, presidente da Fundação Gorceix; Ricardo Luiz Louro Berbara,
reitor da UFRRJ; Roberta Guimarães, diretora de Gestão e Planejamento do Museu do Amanhã;
Fernando Freitas Lins, diretor do Centro e Tecnologia Mineral (CETEM); Hercules Tadeu Ferreira
da Silva, representando Ibsen Flores Lima, diretor presidente da Pré-Sal Petróleo S.A; Michael
Nagy, diretor do Rio Convention and Visitors Bureau, e Dulce Ângela Procópio de Carvalho,
subsecretária de Serviços da Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico.
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