ESPECIALISTA EM ENERGIA ABRE
CONGRESSO DE GEOLOGIA NO RIO
Scott Tinker, produtor do documento ‘Switch’, vai falar
sobre ‘Energia, Clima e Pobreza’ dia 21 de agosto

O geólogo Scott Tinker, professor da Universidade do Texas em Austin e co-produtor do
premiado documentário de energia ‘Switch’, exibido para mais de 115 milhões de pessoas

em mais de 50 países, vai abrir a programação científica do 49º Congresso Brasileiro de
Geologia, no Rio de Janeiro. Em sua palestra dia 21 de agosto, ele vai falar sobre
‘Energia, Clima e Pobreza: Buscando o Meio Radical’.

O professor já ministrou mais de 700 palestras em quase 60 países. Agora está trabalhando
em um novo filme sobre pobreza energética global chamado ‘SwitchOn’, enquanto presta
consultoria a conselhos públicos, acadêmicos e governamentais. Durante o 49º CBG no
Rio, a convite da ABGP (Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo), Tinker fará

uma apresentação especial do filme ‘Switch’ e vai interagir com estudantes de graduação e
pós-graduação que participarem da atividade.
Segundo Tinker, a energia alimenta o motor econômico do mundo e por isso a energia
segura - disponível, confiável e sustentável - não é apenas vital para a saúde econômica,
mas também para tirar o mundo da pobreza e investir no meio ambiente.
“A política de carbono e a pobreza são mutuamente exclusivas ou existe um ‘meio radical’
de energia que possa enfrentar os desafios do carbono e da pobreza e ainda preservar uma
economia saudável?”, questiona o Dr. Tinker, que é diretor do Bureau de Geologia
Econômica e foi presidente do Instituto Americano de Geociências, da Associação dos

Geólogos Estaduais Americanos, da Associação Americana de Geólogos do Petróleo e da
Associação da Costa do Golfo das Sociedades Geológicas.
Membro da Sociedade Geológica da América, Tinker diz que evitar as consequências não
intencionais, muitas vezes negativas, de políticas governamentais bem intencionadas
requer uma cultura de educação energética baseada em fatos, transparente e acessível.
Também é preciso, afirma, “um diálogo aberto, objetivo e honesto em torno de coisas como
escala e densidade; emissões, uso da terra e água; extração e desenvolvimento de
recursos; economia e política. Através desse diálogo, o compromisso e a convergência em
soluções regionais viáveis podem ser possíveis”, destaca.

Sobre o evento
O 49º Congresso Brasileiro de Geologia - Rio 2018 será realizado no Centro de
Convenções SulAmérica, e contará com 2.175 trabalhos técnicos e científicos. São

esperados cerca de 4 mil profissionais, pesquisadores, professores, estudantes e demais
interessados nas Geociências, além da comunidade em geral. “Será uma oportunidade
para se discutir as grandes questões em torno do desenvolvimento da Geologia hoje no
país”, afirma Hernani Aquini Fernandes Chaves, presidente do Núcleo RJ da Sociedade
Brasileira de Geologia e da Comissão Organizadora do Congresso.

Além de Meio Ambiente e Licenciamento, outros grandes temas estarão em pauta, como
Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho, Defesa das Instituições Públicas de Geologia e da
Ciência Brasileira e Formação do Geólogo e Mercado de Trabalho. As inscrições podem ser

feitas até dia 10 de agosto pelo site https://www.49cbg.com.br/. Após esta data, diretamente
no local, durante o evento.

Realização, patrocínio e apoio
O evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), com organização da
MCI e patrocínio da Petrobras, Shell Brasil, Bratexco, Bruker, Fundação Gorceix,
Malvern Panalytical, IHS Markit, Instituto de Geociências da USP e Geologia BR, e
conta com a parceria com algumas das principais empresas e entidades voltadas para o
desenvolvimento das Geociências e da indústria nacional, como ABGE, Agid, Adimb,
Anepac, ANP, APG-RJ, DRM-RJ, Geo-Rio, Ibram, IG, ITCG, Pré-Sal Petróleo, SBGf,
SBGq, SBP e SBP-RJ; das universidades UFRJ, UFRRJ, UFF, Uerj, Uenf e UniRio,
além do Museu Nacional e Rio Convention & Visitors Bureau. Os apoiadores de mídia
são Anuário do Instituto de Geociências, Brasil Mineral, Portal Conexão Construção,

Conexão Mineral, Notícias de Mineração Brasil, Paleonotícias, REM - Revista
Internacional de Engenharia e Revista Areia e Brita.

Mais informações:
49º Congresso Brasileiro de Geologia - https://www.49cbg.com.br/
De 20 a 24 de agosto de 2018 no Centro de Convenções SulAmérica
Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ
Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) - http://www.sbgeo.org.br/
Atendimento à imprensa: Rosayne Macedo e Elen Genuncio - imprensa@49cbg.com.br
Tao Inteligência em Comunicação - (21) 2578-3275 - (21) 98117-7187

