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MEIO AMBIENTE

MINA POTY, PATRIMÔNIO GEOLÓGICO E
NOSSA FRAGILIDADE HUMANA
De: Carlos Schobbenhaus Filho
Enviada em: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 13:53
Para: Manfredo Winge
Assunto: Fwd: CONVITE - ABERTURA GEOSSÍTIO K-PG MINA POTY PARA TEMPORADA DE VISITAS 2019/2020

Caro Manfredo,
Veja importante resultado da SIGEP.
Um abraço,
Schobbenhaus
De: "Helissa Araújo" <helissa@oficinacomunica.com.br>
Para: "Carlos Schobbenhaus"
Enviadas: Quarta-feira, 6 de novembro de 2019 11:43:19
Assunto: CONVITE - ABERTURA GEOSSÍTIO K-PG MINA POTY PARA TEMPORADA DE VISITAS 2019/2020

Excelentíssimo Sr. Carlos Schobbenhaus Filho
Assessor do Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
A Votorantim Cimentos tem a satisfação de convidá-lo para a abertura da temporada de
atividades 2019-2020 do Geossítio K-Pg Mina Poty, localizado na fábrica de Paulista (PE),
região metropolitana de Recife (PE).
Trata-se do único sítio geológico na América Latina que contém registros da queda do meteoro
que marcou o fim da era dos dinossauros. O evento será realizado no dia 20 de novembro
(quarta-feira), às 9 horas da manhã, na fábrica da Votorantim Cimentos, em Paulista (PE).
O evento marca a retomada do período de vistas técnicas e educativas no local que nesta
temporada irão de novembro de 2019 a março de 2020. Os trabalhos incluem ainda ações de
relacionamento com a comunidade, por meio de visitas ao sítio geológico e atividades educativas
nas escolas.
Será um prazer tê-lo conosco!
IMPORTANTE:
· Será oferecido transporte para fábrica de Paulista, com saída de Recife às 7:00 da manhã. Por
favor, confirme sua presença respondendo para rosana@oficinacomunica.com.br até o dia 18 de
novembro.
· Para visita, use sapato fechado, calça comprida (sem rasgos) e blusa com manga.
DATA: 20 de novembro de 2019 (quarta-feira)
HORÁRIO (saída de Recife): 8:00 horas – em frente ao Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado na Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n
HORÁRIO (evento): 9:00 às 11:00 da manhã
Endereço Geossítio K-Pg Mina Poty: Avenida Senador José Hermírio de Moraes s/nº Paulista-PE
Helissa Araújo
Estagiária de Relações Públicas
(62) 3225-4899 | (62) 98404-3479
Av. Mutirão esq. com T-8, sala 4C - Galeria Casablanca Center
Setor Bueno - CEP 74215-240 - Goiânia - Goiás
(62) 3225.4899 | 3223.7148 | 3954.4871

www.oficinacomunica.com.br
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De: Carlos Schobbenhaus Filho
Enviada em: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 11:35
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: RES: CONVITE - ABERTURA GEOSSÍTIO K-PG MINA POTY PARA TEMPORADA DE VISITAS 2019/2020

Infelizmente, na data estarei em viagem para Bogotá. Lançamento do novo Mapa Geológico da
América do Sul.
De: "Manfredo Winge
Para: "Carlos Schobbenhaus"
Enviadas: Quinta-feira, 7 de novembro de 2019 14:30:18
Assunto: RES: RES: CONVITE - ABERTURA GEOSSÍTIO K-PG MINA POTY PARA TEMPORADA DE VISITAS 2019/2020

Parabéns também pelo lançamento. O novo mapa está disponível também em meio digital?
Se estiver, podes me dar o endereço? e teria problema em divulgar e indicar na lista de sites
importantes do Glossário Geológico?
De: Carlos Schobbenhaus Filho [mailto:carlos.schobbenhaus@cprm.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 11:27
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: RES: RES: CONVITE - ABERTURA GEOSSÍTIO K-PG MINA POTY PARA TEMPORADA DE VISITAS 2019/2020

Manfredo, o mapa estará disponível depois do lançamento. Siempre hay unas cositas.

Comentários & Réplicas

Enviada em: terça-feira, 12 de novembro de 2019 18:40
Para: 'Gilberto Athayde Albertão (albertao@petrobras.com.br)'; 'Paulo Pereira Martins Jr (paulo.martins@cetec.br)'
Assunto: ENC: MINA POTY, PATRIMÔNIO GEOLÕGICO E NOSSA FRAGILIDADE HUMANA

Caros colegas da SIGEP e demais,
vejam o email que recebi do colega Schobbenhaus sobre convite da Cia Votorantim (anexo)
referente a abertura de visitação geoturística do geossítio “KPg Mina Poty”, em Pernambuco,
para a temporada 2019/2020. Demonstra essa companhia um espírito saudável de preservação
dos monumentos geológicos científicos, espírito este que deveria ser copiado por todos os
nossos municípios e, principalmente, pelas companhias de mineração que, pela própria
atividade, normalmente rasgam a “pele de nosso planeta” sem atentar, muitas vezes, que certas
porções da área a minerar podem conter registros importantes nas rochas que são o nosso
“arquivo geológico da História da Terra”.
O turismo de trilhas/aventura/ciências/Natureza,.. atrai muita gente, nossa e estrangeira. É mais
um motivo para conservarmos nossos parques com fiscalização pesada para fazer frente às
atividades depredadoras de garimpeiros e madeireiros ilegais cujo número aumenta dia a dia no
nosso país, estimulados pela incapacidade de governos de cuidar melhor de nosso patrimônio,
seja público seja privado, registrando-se, não raramente, mortes de guardiões da Natureza e de
áreas de reservas.
O geossítio da Mina Poty apresenta registros estratigráficos seguros do evento catastrófico
(queda de asteróide junto à Península de Yucatán) ocorrido há 66 milhões de anos que dizimou
grande parte da vida terrestre, acabando com os dinossauros todos exceto algumas cepas já
aladas que deram origem a todas as aves atuais, segundo a hipótese mais aceita pelas evidências
paleontológicas.
Outros eventos extremos como este, similares ou com causas diversas, também já ameaçaram a
existência de toda vida na Terra em vários períodos geológicos, mostrando nossa fragilidade e
arrogância humana ao querer dominar e detonar o nosso meio ambiente que nos sustenta e do
qual fazemos parte como toda a fauna e flora. Isto nos leva a lembrar a famosa frase do
historiador e filósofo Durant:
“Civilization exists by geological consent, subject to change without notice”. [Link – Will Durant,
historiador e filósofo Americano]
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O geossítio em questão foi publicado em capítulo da SIGEP, com acesso no excerto abaixo
tirado da página http://sigep.cprm.gov.br/sitios.htm
Estratos Calcários da Pedreira Poty (Paulista), PE
Evidências de evento catastrófico no primeiro registro do limite K-T
descrito na América do Sul
Gilberto Athayde Albertão; Paulo Pereira Martins Jr.
(Ver pre print Sítio 102: Versão em PDF - 14pg)

Ver CAPÍTULO IMPRESSO
Ver Poligonal da Área de Proteção proposta pelo autor
Breve relato das atividades de criação e implantação da área
protegida deste sítio
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

Voltar para: SITE ou Meio Ambiente
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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