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NOSSAS
REDES
SOCIAIS
No dia 8 de março ocorreu o
lançamento do site:
http://www.abmgeo.com.br/
https://www.instagram.com/ab
mgeo_brasil/

NOSSOS
NÚCLEOS
LOCAIS
Conheça nosso núcleos locais e as
atividades já desenvolvidas nesses
primeiro ano de ABMGeo.

WOMEN IN MINING
BRASIL
No dia 10 de dezembro de 2019, a diretoria do Women in
Mining Brasil tomou posse no Mining Hub em Belo
Horizonte,

NOSSA
DIRETORIA
Nesse primeiro ano de
estruturação, divulgamos nossa
primeira diretoria.

No dia 10 de dezembro de 2019, a diretoria do Women in Mining Brasil tomou posse
em Belo Horizonte, no Mining Hub. A diretoria é composta por Patrícia Procópio
(presidente), Cláudia Salles (Vice-presidente), Andréia Rabetim (diretora de Relações
Institucionais), Jamile Cruz (diretora de Relações Internacionais), Cláudia Diniz
(diretora Financeira), Elena Renovato (diretora de Relações Governamentais), Júlia
Mattioli Rolim (diretora de Comunicação e Marketing) e Gláucia Cuchierato (diretora
Administrativa).
Women in Mining é um movimento internacional, já consolidado em países como
Canadá, Reino Unido, Chile e Peru, entre outros. No Brasil, o movimento teve início
em 2018 e ganhou força em 2019, onde no PDAC em Toronto, no Canadá, ocorreu a
primeira reunião. O WIMBR já organizou reuniões com o objetivo de elaborar o plano
de ação que será lançado no início do ano que vem.
Na cerimônia também estiveram presente membras da Diretoria da ABMGeo: Lila
Queiroz, Rosaline Figueiredo e Luiza Rezende.
A ABMGeo será uma aliada no movimento do WIMBR, e a Júlia Mattioli, participante
das duas diretorias, será a ligação entre as duas instituições, já que ambas apresentam
metas e diretrizes semelhantes em relação ao incentivo e promoção da participação
feminina nas geociências e mineração.
Para acompanhar o Women in Mining Brasil, acessar o Instagram @wim_brasil ou entrar em contato via e-mail da
organização wimbr@mininghub.com.br

NÚCLEOS LOCAIS
Nesse primeiro ano de ABMGeo,
consolidamos mais núcleos locais.
Atualmente, já estamos nas seguintes
cidades:
- Belo Horizonte, MG (desde 06/2018)
- Rio de Janeiro, RJ (desde 18/03/2019)
- Campinas, SP (desde 16/05/2019)
- Alegre, ES (desde 02/06/2019)
- Ouro Preto, MG (desde 02/07/2019)
- Boa Vista, RR (desde 11/07/2019)
- Manaus, AM (desde 29/08/2019)
- Salvador, BA (desde 30/11/2019)
- Porto Alegre, RS (desde 04/02/2020)

Você pode acompanhar nossas atividades na
planilha clicando aqui:
Acompanhamento Núcleos
Locais

E saber dos próximos eventos no nosso
Instagram :

https://www.instagram.com/abmgeo_brasil/
Alguns núcleos tem Instagram próprio, aproveite
e siga a página deles também e fique por dentro
das novidades! É só clicar no símbolo do
Instagram.

NÚCLEO MANAUS
https://www.instagram.com/abmgeomanaus/

NÚCLEO CAMPINAS
https://www.instagram.com/abmgeocampinas/

NÚCLEO RIO
https://www.instagram.com/abmgeorj/

NOVOS NÚCLEOS LOCAIS
NÚCLEO BOA VISTA

NÚCLEO MANAUS

NÚCLEO SALVADOR

NÚCLEO CAMPINAS
Nosso núcleo local da ABMGeo em
Campinas foi fundado em reunião
ordinária, no dia 16/05/19, na presença
de 13 membras. Na ocasião, a associação
e seus objetivos foram apresentados e
discutidos pelas estudantes de pós e
graduação presentes. Além disso, uma
comissão provisória foi eleita, na qual as
alunas Poliana Toledo, Talita Gantus e
Juliana Nogueira ocupam os cargos de
Presidenta, Vice-Presidenta e Secretária,
respectivamente, e a professora Maria
José Mesquita ocupa o cargo de
supervisora.

Figura 1: Fotos do evento de inauguração do núcleo
ABMGeo Campinas. Acima, as colaboradoras
presentes no evento. Abaixo a professora Sônia
Seixas, mediadora do debate sobre o documentário
"Chega de Fiu-Fiu"

No dia 18/06/19 realizamos o primeiro evento de inauguração oficial do Núcleo, com a
transmissão ao vivo do jogo de futebol da Seleção Brasileira Feminina na Copa do
Mundo, seguida pela apresentação do documentário “Chega de Fiu Fiu” e um debate
com a mediadora, Professora Sonia Seixas (Cientista Social do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Unicamp).
Hoje
contamos
com
cerca
de
20
colaboradoras. Em reuniões mensais temos
buscado propor ideias e discussões para
eventos periódicos que permitam abrir
espaço para conhecermos os trabalhos das
mulheres geocientistas e, principalmente,
construir um ambiente seguro e democrático
de diálogo sobre os desafios e dificuldades
enfrentados por nós, mulheres, em nossa
jornada profissional e pessoal.
Novos eventos já estão programados para o
segundo
semestre,
incluindo
nossa
participação durante o 16º Geosudeste (20 a
23/10).
Aguardem as próximas novidades nas nossas redes
sociais:

Figura 2: Fotos das reuniões do núcleo ABMGeo
Campinas.

NÚCLEO UFES-ALEGRE
Vivenciar a construção do nosso núcleo tem sido uma experiência muito
enriquecedora para nós, mulheres do curso de geologia da UFES, que vivemos no
interior e fazemos parte de uma universidade pequena.
Desde a primeira reunião em Abril até agora, realizamos diversos encontros em que
tivemos a oportunidade de dialogar sobre: equidade de gênero em nosso curso;
situações de desconforto dentro da universidade (por ser mulher); importância do
empoderamento e da resistência; diversidade e inclusão. Por aqui, temos realizado
reuniões mensais que contam com momentos de diálogo, dinâmica e
confraternização.
Atualmente, nosso núcleo tem como professora supervisora a Dra. Ariadne de Marra
Souza (Depto. de Geologia/UFES) e a diretoria é composta pela presidente Loruama G.
Guedes Vardiero, pela vice-presidente Layla Utsch e pela secretária Izabella Magnani,
todas graduandas em Geologia/UFES. Para o próximo semestre, estamos construindo
um evento sobre mulheres na ciência, somos colaboradoras na organização da VI
Semana de Geologia do Espírito Santo (SEGEO) e pretendemos trabalhar o
autoconhecimento e o autocuidado como formas de construir a equidade de gênero
em nosso curso.

Novidades 2020!
Lista de profissionais no site;
Mentorias;
Expansão dos Núcleos Locais;
Materiais no site e outras redes sociais.
Participação em eventos
Relatório dos núcleos locais semestrais
Newsletters

Como abrir um Núcleo Local?

ENTRE EM CONTATO COM
CONTATO@ABMGEO.COM.BR

Como me filiar?

ENTRE NA ABA INSCRIÇÕES DO
NOSSO SITE: ABMGEO.COM.BR

Dúvidas sobre a filiação?

ENTRE EM CONTATO COM
INSCRIÇOES@ABMGEO.COM.BR
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