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CARTA PROGRAMA
O presente Plano de Gestão descreve as ações e atividades, propostas pela Chapa
“Febrageo: Renovação, a serem executadas no triênio 2017 a 2019 para consolidação da
FEBRAGEO como entidade nacional representativa da categoria dos(as) geólogos(as) ou
engenheiros(as) geólogos(as), sendo fundamentadas nos seguintes objetivos definidos no
estatuto da entidade:


Defender, prestigiar, preservar e cuidar do maior patrimônio geológico nacional,
os(as) Geólogos(as) ou Engenheiros(as) Geólogos(as), que tanto ajudaram e ajudam
o desenvolvimento de nosso país, na proteção da vida humana no mapeamento e
gerenciamento de áreas de riscos e sujeitas a contaminação; na educação e formação
de nossos jovens nos diversos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação por
todas as regiões do Brasil; na descoberta das enormes riquezas minerais e naturais
do país; nas soluções tecnológicas em processos produtivos; na construção de poços
e na descoberta de reservas de água que alimentam os brasileiros; na formulação de
políticas públicas que tanto protegem e auxiliam o desenvolvimento sustentável; e
em tanto outras áreas que auxiliam a sociedade brasileira;



Manutenção dos interesses históricos dos(as) Geólogos(as) ou Engenheiros(as)
Geólogos(as) com relação às atividade de geologia e mineração, especialmente:
- na defesa da integridade coorporativa da PETROBRAS como empresa indutora de
desenvolvimento econômico, tecnológico, científico, profissional e social brasileiro;
- do Serviço Geológico do Brasil e sua importância essencial na geração, difusão e
gestão do conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o
desenvolvimento sustentável do Brasil;
- do DNPM, como órgão responsável pela orientação e fiscalização das atividades de
pesquisa e mineração nacionais;
- da necessidade primordial do conhecimento geológico para a gestão territorial em
órgãos federais, estaduais e municipais ligados ao tema;



Transformação da FEBRAGEO em entidade federativa sindical de direito, através
do registro da mesma no ministério do trabalho, tendo como base inicial os três
sindicatos existentes, SIGESP, SINGEO-MG, o novo sindicato no estado do Mato
Grosso e mais pelo menos 2 sindicatos a serem criados. O objetivo desta medida é

possibilitar que a FEBRAGEO tenha acesso a parte do imposto sindical, tornando-se
autossustentável financeiramente;


Promover a consolidação das associações e sindicatos regionais já existentes,
buscando a criação de novos sindicatos nas regiões norte, nordeste e sul do país, para
o fortalecimento da FEBRAGEO como uma federação sindical;



Criar a FEBRAGEO Jovem, em conjunto com os Centros Acadêmicos, para
aproximar os(as) estudantes dos cursos de Geologia ou Engenharia Geológica do
país, promovendo a participação efetiva de jovens nas discussões nacionais,
regionais e locais da Geologia;



Organizar eventos na forma de palestras, seminários e congressos para promover
discussões de assuntos que atingem nossa categoria e o desenvolvimento de nosso
país, nas áreas de Petróleo, Gás, Mineração, Recursos Hídricos, Geologia de
Engenharia, Estudos Ambientais, Ensino e Atribuições Profissionais;



Integrar efetivamente a FEBRAGEO com as associações, sindicatos regionais e
outras associações ou sociedades técnico-científicas, na forma de um Calendário
Nacional de Eventos nas diferentes regiões do país, a serem organizados e
promovidos em conjunto;



Criar comissões permanentes temáticas, com especialistas, para elaboração de
documentos e organização de eventos que discutam políticas públicas para o
desenvolvimento do país, além de divulgar a importância das atividades profissionais
de geólogos(as) ou engenheiros(as) geólogos(as);



Buscar a promoção da participação de geólogos(as) ou engenheiro(as) geólogos(as)
em programas de entrevistas na mídia, em geral, para divulgar a necessidade do
conhecimento geológico para o desenvolvimento do país;



Buscar a aproximação junto a órgãos e empresas públicas (DNPM, CPRM,
PETROBRAS, ANA, IBAMA, EMBRAPA, CETEM, órgãos estaduais de
licenciamento ambiental e outorgas de água subterrânea e prefeituras) e empresas
privadas, para divulgar a importância da atuação profissional dos(as) Geólogos(as)
ou Engenheiros(as) Geólogos(as), por meio de eventos e palestras, além de propor
documentos, em conjunto, para políticas públicas do nosso país;



Organizar um banco de dados da FEBRAGEO, criando um site para ser um canal
permanente de divulgação e comunicação da entidade;



Criar um cadastro nacional de profissionais e associações de Geologia, assim como
de empresas que atuam em consultorias, sondagens, construção de poços, geofísica,
geotecnia, meio ambiente, entre outras;



Criar um cadastro das universidades e faculdades de Geologia ou Engenharia
Geológica do Brasil, com os contatos dos coordenadores e professores, assim como
dos Centros Acadêmicos de Geologia;



Manter e ampliar fóruns on line de discussão e elaboração de políticas públicas sobre
a atuação dos(as) Geólogos(as) ou Engenheiros(as) Geólogos(as), gerenciados pelas
comissões permanentes a serem criadas;



Buscar a integração com outras entidades nacionais e regionais para desenvolver
ações em conjunto na defesa da categoria e na elaboração de políticas públicas para
o desenvolvimento do país, principalmente, com a SBG, ABGE e ABAS, incluindo
a importância da participação de Geólogos(as) ou Engenheiros(as) Geólogos(as) na
administração pública e gestão representativa em órgãos colegiados (Comitê de
bacias hidrográficas, CONAMA, CNRH, CONSEMAs, CERHs, entre outros); e,



Apoiar o combate contra a corrupção histórica no Brasil, que corrói o país desde sua
descoberta e contribui para as enormes desigualdades sociais, defendendo a
transparência e boas práticas em órgãos públicos e empresas privadas, fundamentada
na educação ética de nossos jovens e profissionais.

Ação Política
Para promover o posicionamento político da FEBRAGEO e a elaboração de
documentos que possam contribuir em políticas públicas, propõe a criação de comissões
permanentes temáticas com a participação de especialistas e profissionais com articulação
política. Portanto, pretende-se criar na estrutura da FEBRAGEO, essas comissões
permanentes temáticas, com o objetivo principal de propor e organizar textos sobre políticas
públicas, eventos e cursos sobre os respectivos temas de cada comissão, dentre elas
destacam-se:
- Comissão Permanente de Mineração
- Comissão Permanente de Petróleo e Gás
- Comissão Permanente de Recursos Hídricos e Geologia de Engenharia e Ambiental
- Comissão Permanente de Ensino e Atribuição Profissional
- FEBRAGEO Jovem

Propõe-se a criação de um programa permanente de valorização do profissional da
Geologia nos órgãos públicos e a retomada de uma campanha nacional junto a prefeituras,
principalmente, em municípios que possuem expressivos riscos ambientais, incluindo a
questão do pagamento do salário mínimo profissional.
Outra ação fundamental nesse sentido, é promover a participação de geólogos(as) ou
engenheiro(as) geólogos(as) em programas de entrevistas na mídia, em geral, para divulgar
a posição da FEBRAGEO nos diversos temas de importância para o desenvolvimento do
país, apresentando a FEBRAGEO à sociedade.
Implementar, ainda, um programa de relacionamento inter-sindical nacionais e
internacionais com sindicatos de trabalhadores e patronais que tenham algum ponto em
comum com profissão de geólogo(a) e engenheiro(a) geólogo(a).

Sindicatos e Associações
Buscar a criação de mais sindicatos em outras regiões do Brasil para consolidar a
FEBRAGEO como federação sindical, principalmente, os sindicatos das regiões norte,
nordeste e sul.
Elaborar um calendário anual para a participação de, pelo menos, um membro da
Diretoria Executiva da FEBRAGEO, em pelo menos, uma reunião dos sindicados ou
associações de cada estado, buscando integrar efetivamente as ações e demandas regionais
as atividades da FEBRAGEO.
Criação de um cadastro nacional das Associações e Sindicatos de Geologia do país,
com divulgação no site da FEBRAGEO a ser criado, além de um censo profissional da
categoria para conhecimento da situação no país.

Eventos e Cursos
Organizar eventos de âmbito local, regional e nacional, em conjunto com os
Sindicatos e Associações Estaduais, com temas ligados a Geologia, especialmente,
Mineração, Petróleo, Recursos Hídricos, Geologia de Engenharia e Meio Ambiente,
buscando recursos financeiros junto ao Confea, CREAs, órgãos públicos e empresas
privadas da área e integração com outras entidades nacionais, como a SBG, ABGE e ABAS.
Organizar um evento nacional no segundo semestre de 2017.
Propostas de temas para cursos a serem organizados juntamente com universidades,
faculdades e associações e sindicatos regionais:


Projetos de Mineração: licenciamento mineral e ambiental;



Poços Tubulares: projeto, outorga e métodos construtivos;



Geoestatística aplicada à mineração: avaliação de depósito minerais;



Avaliação da contaminação do solo e da água subterrânea;



Empreendimentos diversos: licenciamento mineral e ambiental



Sondagens mecânicas



Riscos geológicos urbanos



Legislação profissional

Agendar e organizar a participação de membros da FEBRAGEO, representando a
entidade, em semanas de estudos dos cursos de Geologia ou Engenharia Geológica do país,
por meio de palestras ou até em organização compartilhada do evento, buscando recursos
financeiros junto ao CONFEA ou CREAs.
Promover a produção de vídeos para publicação on line para divulgação da Geologia,
áreas de atuação da categoria profissional, cursos sobre diferentes áreas da Geologia, dentre
outros.

Site, Livros e Revista
No intuito de preservar a memória e prestigiar as pessoas responsáveis pela criação
de nossa entidade, propõe direcionar esforços para organizar livro sobre a história da
FEBRAGEO, buscando recursos financeiros junto ao Confea e órgãos públicos e empresas
privadas, além de incentivar a organização de outros livros sobre temas da Geologia, com a
participação de especialistas e buscando parcerias com editoras.
Um exemplo dessa proposta poderia ser um livro sobre Pesquisa Mineral:
licenciamento mineral e ambiental, com o objetivo de apresentar técnicas e projetos
específicos para diferentes tipos de empreendimentos mineiros, com conteúdo prático para
profissionais e alunos da área de geociências e engenharia, convidando profissionais com
ampla experiência na área, pesquisadores e professores universitários.
Propõe-se a criação de um site da entidade na internet visando a divulgação da mesma
no ambiente da rede mundial, promovendo uma maior divulgação da profissão de geólogo(a)
e engenheiro(a) geólogo(a), defesa das atribuições técnicas dos profissionais,
relacionamento com a sociedade brasileira e comunicação com as entidades sindicais e
associações estaduais, assim como de outras mídias sociais com esse objetivo.

