
No dia 05/06/2020 o núcleo

Belém foi fundado, com as

seguintes representantes
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O núcleo Pernambuco foi

fundado dia 04 de

junho/20  com as

representantes:

NÚCLEO 
PERNAMBUCO

https://www.instagram.com/abmgeopernambuco/


NOVIDADES DA ABMGEO NÚCLEO RJ

RETROSPECTIVA DO NÚCLEO ABMGEO -
ALEGRE (ES) 

Confira no instagram da ABMGeo - Alegre a retrospectiva dos eventos que ocorreram em 2019! 

Canal do youtube

https://www.instagram.com/abmgeo_alegre/
https://www.youtube.com/watch?v=hjf_XUSjspY&feature=youtu.be


Marília da Silva Pares Regali (1930 - 2018) -

Primeira mulher contratada pela Petrobras. 

Marília foi uma geóloga e palinóloga brasileira,
formou-se em geologia em 1959 e em 1960

ingressou na Petrobras, sendo por 15 anos a única
mulher a trabalhar na companhia.
Ela participou dos estudos dos primeiros poços

perfurados na plataforma continental brasileira,
contribuindo de forma significativa no

entendimento da evolução das bacias

sedimentares brasileiras. Um dos seus trabalhos

“Palinologia dos sedimentos mesocenozóicos do

Brasil”, publicado em 1970, foi referência para a
geologia brasileira. Em 1980, o esporo fóssil

Regalipollenites foi nomeado em sua homenagem.
Em 1990 ela se dedicou a carreira de docente na
UFRJ e em 1994 se aposentou da docência e do
trabalho em plataformas, mas continuou como

professora convidada dando palestras e orientando
alunos.

Marília enfrentou preconceito e adversidade, mas lutou pelo seu espaço e se
tornou indispensável. Fica uma de suas falas, para que nos inspire a continuar
lutando. “Talvez, um homem não pegasse tanta coisa quanto eu peguei, porque os
homens geralmente escolhem o que fazem e eu não, pegava tudo. Eu nunca disse
não. Eu nunca disse não. Aprendi mais.

NOVIDADES DA ABMGEO - OURO PRETO

Dia 18/08, 1° Webinar do PET
Engenharia Geológica em
parceria com a ABMGEO

núcleo Ouro Preto, com o tema:
A experiência de mulheres

geocientistas no mercado de
trabalho com ênfase em gestão

de projetos e gestão de
infraestrutura.

Disponível no Youtube
do @pet_geo_ufop

INICIATIVA ABMGEO POA
Mulheres nas Geociências

https://www.instagram.com/abmgeopoa/


Nossa rede

Clique nos ícones e acesse o instagram dos núcleos locais:

@abmgeo_brasil http://www.abmgeo.com.br/

https://www.instagram.com/abmgeofor/
https://www.instagram.com/abmgeororaima/
https://www.instagram.com/abmgeomanaus/
https://www.instagram.com/abmgeo_bh/
https://www.instagram.com/abmgeo_op/
https://www.instagram.com/abmgeo_alegre/
https://www.instagram.com/abmgeo_ba/
https://www.instagram.com/abmgeorj/
https://www.instagram.com/abmgeocampinas/
https://www.instagram.com/abmgeopoa/
https://www.instagram.com/abmgeopernambuco/
https://www.instagram.com/abmgeobelem/

