Abertura do 46º Congresso terá presença do ministro de Minas e
Energia e homenagens
Cerimônia de abertura acontece domingo (30), às 19h, no Mendes Convention Center, em Santos (SP),
com a presença de mais de três mil congressistas. Ex-presidente Lula é um dos homenageados no
evento.
Toda a comunidade acadêmica, pesquisadores, trabalhadores, expositores e autoridades participam da
abertura da 46ª edição do Congresso Brasileiro de Geologia e 1º Congresso de Geologia dos Países de
Língua Portuguesa. Reunindo mais de três mil participantes de 21 países, o Congresso de Geologia é
um dos mais importantes eventos da área e sem dúvida, a maior reunião de especialistas no Brasil.
A cerimônia de abertura será às 19h de domingo (30/09), no Mendes Convention Center e terá a
presença, já confirmada, do ministro de Estado de Minas e Energia, Edison Lobão.
As premiações da SBG relativas aos anos de 2011 e 2012 serão entregues durante a Solenidade de
Abertura. Confira:
MEDALHA DE OURO “JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA”
Objetiva premiar profissionais Geocientistas que tenham contribuído para o desenvolvimento e avanço
do conhecimento geológico por meio de atividades de pesquisa e liderança científica.
Premiado 2012: Peter Szatmari
MEDALHA DE OURO “PANDIÁ CALÓGERAS”
Objetiva premiar pessoas que tenham contribuído para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro e
das ciências geológicas, por meio de ações políticas, sociais ou administrativas.
Premiado 2012: Luiz Inácio Lula da Silva
MEDALHA “MARTELO DE PRATA”
Objetiva premiar profissionais das Geociências, destacados por sua produção em pesquisa científica ou
trabalhos técnicos, e que tenham, no máximo, 10 anos de conclusão de curso de graduação.
Premiado 2011: José de Arimatéia C. de Almeida
Premiado 2012: Maria Emília S.D. Giustina
MEDALHA DE OURO “ORVILLE DERBY”
Objetiva premiar profissionais das Geociências que tenham se destacado pela sua contribuição ao
conhecimento geológico do território brasileiro.
Premiado 2012: Mario Vicente Caputo
MEDALHA DE OURO “HENRY GORCEIX”
Objetiva homenagear profissionais que tenham se destacado pela excelência na formação de recursos
humanos nas Geociências.
Premiado 2012: Milton L.L. Formoso

MEDALHA DE OURO “MONTEIRO LOBATO”
Objetiva premiar profissionais que tenham se destacado pela excelência na divulgação das Geociências
junto à sociedade brasileira.
Premiado 2012: Antonio Liccardo
MEDALHA DE OURO “FERNANDO FLÁVIO MARQUES DE ALMEIDA”
Objetiva homenagear os autores do melhor artigo de geologia publicado em periódico nacional
indexado.
Premiado 2012: Leonardo Costa de Oliveira
Logo após a abertura oficial, as bandas Titãs e Demônios da Garoa farão a alegria dos congressistas
com shows simultâneos e exclusivos para os participantes do Congresso.
46º Congresso acontece até 5 de outubro
Divulgação de novos dados nos mais variados setores da geologia fazem parte da programação do 46º
Congresso Brasileiro de Geologia e 1º Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa que
acontece na cidade de Santos, de 30 de setembro a 5 de outubro, no Centro de Convenções do Grupo
Mendes. Confira a programação completa clicando aqui.
CREDENCIAMENTO
Profissionais da imprensa interessados em cobrir o 46º Congresso devem se credenciar na entrada do
evento no Mendes Convention Center e seguir para a sala de imprensa do evento. Localizada no
interior do pavilhão da ExpoGEO, a sala está equipada com recursos de informática e comunicação
para atendimento à imprensa.
SERVIÇO
O quê: 46º Congresso Brasileiro de Geologia/ 1º de Geologia dos Países de Língua Portuguesa
Quando: de 30 de setembro a 5 de outubro de 2012
Onde: Santos (SP) – Brasil (no Centro de Convenções do Grupo Mendes, localizado na Avenida
General Francisco Glicério n° 206)
Mais informações: http://www.46cbg.com.br
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