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Dando continuidade ao convênio que 

a SBE mantém com a Federação 

Espanhola de Espeleologia, no mês de 

dezembro estiveram no Brasil 5 

instrutores da Escola Espanhola de 

Espeleologia para ministrar cursos de 

Auto-Resgate e  Organização e  

Planejamento de Expedições em 

Cavernas.

As atividades aconteceram em 

Iporanga e tiveram o apoio da Prefeitura 

da cidade e da Pousada Casa de Pedra. 

Além disso, o Café Canaan patrocinou o 

evento. Os instrutores Manolo Sorigó 

Puig, José Carlos Fernandes Caínzos, 

Juan Mouriz Bello, Andrés Marti Puig e 

Miguel López Molina chegaram ao Brasil 

no dia 10 de dezembro.

Os cursos aconteceram entre os dias 

14 e 17 de dezembro em espaços cedidos 

pela Prefeitura de Iporanga e pela Pousada 

Casa de Pedra. Ao todo foram 4 turmas, 

que somaram 23 participantes. “Achei 

ótimo ter aula com um grupo pequeno. 

Foi possível ter um contato bem 

individual com os instrutores”, afirmou 

Linda Gentry El-Dash, participante do 

curso de Organização e Planejamento de 

Expedições.

Dentre os participantes, estavam 

integrantes da Trupe Vertical, UPE, 

GESMAR, SEE, EGRIC, GESCAMP,  ECA e 

BEC. 

Em colaboração com o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

da região, a SBE planejou uma 

demonstração de Resgates, já que a 

equipe tem um projeto para montar um 

grupo que atue nas cavernas do PETAR 

(Parque Estadual Turístico do Alto do 

Ribeira).

Além da demonstração, como forma 

de contribuição para o desenvolvimento 

da comunidade local, a SBE cedeu 13 

vagas para funcionários do PEJ, PETAR, 

ESPANHÓIS MINISTRAM CURSOS NO BRASIL

AMAIR,  AMAMEL, ASA, Corpo de 

Bombeiros de Apiaí e Prefeitura Municipal 

de Iporanga.

Os comentários recebidos pela SBE 

foram muito positivos e por esse motivo, 

a Sociedade já fechou acordo para uma 

temporada maior de cursos, previamente 

agendada para o segundo semestre de 

2006, bastando apenas que os 

instrutores viabilizem recursos na 

Espanha para viajarem ao Brasil. A 
matéria completa da Segunda Etapa de 
Cursos Brasil-Espanha será publicada 
na edição 91 do InformAtivo SBE, que 
sairá no final deste mês.

Alunos participam de atividades práticas de Auto-

Resgate com instrutores
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Uma das turmas do Auto-Resgate

A segunda jornada de cursos
Brasil-Espanha teve o patrocínio de

Este é o novo boletim eletrônico da 
SBE, que vem com a proposta de 
substituir as “Notícias espeleológicas”, 
antes encaminhadas por e-mail.

Por meio deste veículo, a SBE tem a 
intenção de transmitir as novidades da 
espeleologia aos interessados no assunto 
e também manter os sócios informados 
d o  a n d a m e n t o  d o s  t r a b a l h o s  
desenvolvidos pela nova Diretoria.

O InformAtivo SBE continuará 
normalmente, porém, para dinamizar e 
agilizar a veiculação de informações, a 
SBE optou por um veículo eletrônico, que 
chegará até você com mais rapidez. 

A SBE conta com a colaboração dos 
leitores e pede para que enviem críticas 
ou sugestões de pautas, para que o 

material informativo oferecido possa ser 
cada vez melhor.
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Instrutores da Escola Espanhola de Espeleologia participaram
das atividades planejadas pela SBE em Iporanga-SP
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COMEÇAM OS PREPARATIVOS 
PARA O 29º CBE EM OURO PRETO

No dia 16 de dezembro, estiveram 
na sede da SBE, em Campinas, 4 
membros da Sociedade Excursionista 
Espeleológica (SEE), que apresentaram 
o projeto de organização do 29º 
Congresso Brasileiro de Espeleologia. O 
evento acontecerá em junho de 2007, 
na cidade de Ouro Preto, em Minas 
Gerais, e o grupo também integra a 
Comissão Organizadora do evento: 
Fabrício Vieira (Presidente), Silmar 
Oliveira (Tesoureiro), Thiago Santos 
(Diretor de Imprensa e Divulgação) e 
Adélcio Ferreira (Coordenador Técnico)  

O lugar escolhido e já confirmado é 
o Parque Metalúrgico  Centro de Artes 
e Convenções da Universidade Federal 
de Ouro Preto, que busca unir ciência, 
arte e tecnologia em um mesmo local. 
O espaço conta com diversas salas com 
capacidades variadas, um teatro para 
510 pessoas, setor de convenções que 
recebe até 1.100 pessoas, setor de 
f e i ras ,  pát io  para  eventos  e  
estacionamento. Em uma área total de 

211 mil m , o Centro foi planejado e 
equipado dentro da mais moderna 
concepção, proporcionando conforto e 

Fachada do Centro de Convenções de Ouro Preto, 

local do 29º CBE

flexibilidade para a modulação dos 
espaços de forma a estruturá-los no 
formato ideal para cada tipo de evento.

 A comissão organizadora está 
buscando recursos e o Congresso 
promete ser um evento marcante no 
ano de 2007, quando a SEE, o mais 
antigo grupo de espeleologia das 
Américas, vai comemorar 70 anos de 
fundação.

A reunião na sede da SBE foi 
considerada bastante proveitosa e 
marcou também o primeiro contato 
oficial da Comissão Organizadora do 
29º CBE com a nova Diretoria da SBE. O 
próximo encontro será em Ouro Preto, 
em data a ser definida.

XV EPELEO ESTÁ CONFIRMADO
PARA FINAL DE JANEIRO

Com o objetivo de retomar o 

PROCAD (Projeto Caverna do Diabo),  

fazer a prospecção e levantamento 

espeleológico, além de colaborar com o  

manejo turístico do Nucleo Caverna do 

Diabo, acontecerá o XV Encontro Paulista 

de Espeleologia (EPELEO).

O evento realizado pela SBE 

acontecerá nos dias 28 e 29 de janeiro no 

Núcleo Caverna do Diabo do Parque 

Estadual de Jacupiranga, em Eldorado 

(SP), e conta com a organização do 

GESMAR (Grupo de Estudos Ambientais 

da Serra do Mar).

O encontro terá oficinas, mesas-

redondas e espaço para relatos livres de 

grupos de espeleologia.

A programação detalhada, ficha de 

inscrição e valores para participar do XV 

EPELEO podem ser encontrados no site:  

Além das atividades técnicas, é um 

momento para encontrar e fazer novos 

amigos das cavernas  Entre no site da SBE 

e faça ainda hoje sua inscrição. As vagas 

são limitadas.

Participe!!. 

www.sbe.com.br/15epeleo.asp

A SBE completa 37 anos em 2006. 

Para comemorar, a Sociedade lança um 

novo selo, que será uma de suas marcas 

de divulgação ao longo do ano.

As cores escolhidas são as da 

bandeira do Brasil  e o desenho será 

usado numa série de produtos que estão 

sendo preparados para venda e 

divulgação.      

  As camisetas com a nova estampa já 

estão disponíveis para venda ao preço de 

15 Reais para sócios da SBE e 20 reais 

para os demais interessados.

Novos sócios  ganham uma camiseta. 

Aproveite!

Com o intuito de disponibilizar 

profissionais qualificados para trabalhos 

na área da espeleologia, a SBE lança o 

Cadastro Técnico.

Os sócios individuais interessados 

em fazer  par te  do  quadro  de  

pesquisadores/prestadores de serviços, 

devem acessar o site da SBE e fazer a 

inscrição na área restrita.

O Cadastro Técnico tem o intuito de 

divulgar quem são as pessoas dispostas e 

capacitadas para colaborar com o 

desenvolvimento da espeleologia e áreas 

afins no Brasil.

Aproveite essa oportunidade para 

ter seu currículo disponibilizado para 

todo o Brasil.

CADASTRO
TÉCNICO

LANÇAMENTOS
SBE

SELO
COMEMORATIVO
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Antes de imprimir, 
pense na sua 
responsabilidade 
com o meio 
ambiente
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 28 e 29 de janeiro de 2006
Local: Núcleo Caverna do 
Diabo - Parque Estadual de 
Jacupiranga - Eldorado, SP

Informações no site

AGENDA SBE

BIBLIOTECA SBE

MONTES CLAROS CRIA PROPOSTA 
PARA MONTAR PARQUE ESTADUAL

O Instituto Grande Sertão (IGS), a 
Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA) e a Universidade Estadual de 
Montes Claros (NIMONTES) criaram uma 
proposta para a criação do Parque 
Estadual de Lapa Grande. O Instituto 
Estadual de Florestas -IEF, o Espeleogrupo 
Peter Lund-EPL também apoiam o 
projeto.

Como justificativa, os argumentos 
usados foram a importância ambiental e 
cultural da área, localizada ao leste da 
cidade de Montes Claros, que tem 
aproximadamente 7 mil hectares. A 
região possui uma grande concentração 

de rios, nascentes e sumidouros, 
importantes para o equilíbrio ambiental e 
abastecimento humano, grutas e sítios 
pré-históricos.

No complexo, já foram cadastradas 
68 ocorrências, entre grutas e abrigos 
com pinturas rupestres e vestígios de 
ocupação humana. 

A área possui 58 grutas cadastradas, 
a maior delas com 2,2 km.

Desde o lançamento, no início de 
2005 em reunião do Copam Norte, a 
proposta de criação do parque tem apoio 
do Governo do Estado e pela Secretaria de 
E s t a d o  d e  M e i o  A m b i e n t e  e  
Desenvolvimento Sustentável.  

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 
AUMENTA RENDA DE CIDADES

Os números do ICMS Ecológico de 
2004 mostram que a preservação dos 
parques turísticos e do meio ambiente 
colabora com a receita dos municípios. 

Entre os 10 municípios que mais 

receberam verbas, sete são do Vale do 

Ribeira, no sul do estado de SP.

Eldorado e Iporanga estão entre os 

10 municípios que receberam os 

maiores benefícios. O primeiro 

,município, recebeu mais de R$ 2,1 

milhões,  e o segundo, mais de R$ 1,9  

milhão.

Esses municípios abrigam 2 

importantes parques espeleológicos, o 

PEJ (Parque Estadual de Jacupiranga), 

que abriga a Caverna do Diabo e o 

PETAR (Parque Estadual Turístico do 

Alto Ribeira), com mais de 200 

cavernas cadastradas. 

É um instrumento econômico de 

compensação fiscal que tem se 

revelado importante ferramenta de 

incentivo a prática da conservaçào da 

natureza nos municípios e corresponde 

a 0,5% da parcela do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviçõs 

arrecadado no estado. Os benefícios 

são calculados pela Secretaria Estadual 

O que é ICMS Ecológico?O que é ICMS Ecológico?
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 Caverna do Diabo no PEJ, em Eldorado (SP)

Fonte:  CETESB em 06/12/2005

www.sbe.com.br/15epeleo.asp

do Meio Ambinete em função das áreas 

estaduais legalmente protegidas 

existentes no município.
Atualmente, 10 estados da União já 

fazem uso do ICMS Ecológico.

XV EPELEO 
Encontro Paulista 
de Espeleologia

A SBE recebeu no dia 26 
de dezembro o periódico 
digital El Explorador, de 
Cuba.
Os principais artigos são:

- Procesos de cavernamiento 
(espeleogénesis) em sistemas 
hi-pogenéticos,

- Cuba: pasaje a la naturaleza

- Sitios arqueológicos 
aborígenes de Guanajay y su 
relación con otros sitios de la 
región circundante IV.

Os interessados, podem solicitar o 
documento via e-mail

SBE-Sociedade Brasileira de Espeleologia

Tel (19) 3296-5421. Contato: 
Comissão Editorial: Marcelo Rasteiro, Mariana Whitehead.
Todas as edições estão disponíveis em 

A reprodução deste é permitida, desde que citada a fonte.

sbe@sbe.com.br

www.sbe.com.br
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