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Há um mês o 
Grupo Universitário 
de Pesquisas Espele-
ológicas - GUPE (SBE 
G026) vem divul-
gando em seu site 
alguns mapas, fotos 
e vídeos produzidos pela equipe.

Dentre as topografias estão cavidades 
subterrâneas dos municípios de Ponta 
Grossa, Castro e Tibagi, todos no estado do 
Paraná.

A última atualização mostra algumas 
fotos, e o vídeo, resultado dos trabalhos 
executados durante a Expedição Pinheiro 
Seco II, realizada de 29 de Janeiro a 04 de 
Fevereiro deste ano, em Castro-PR.

Acesse e confira os trabalhos

  .www.gupecaves.com.br

Fonte:  DOLINinforme  30/04/2011

NOVO LIVRO TEM COMO TEMA O 
RESGATE TÉCNICO VERTICAL AVANÇADO

Por   Ricardo Perez (SBE 1439)
TASK - Special Services

Que a Espeleologia é 
nosso hobbie todo mundo 
sabe, mas que essa ciência 
prazerosa nos ajuda, e muito, 
no trabalho, todos os dias, 
isso pouca gente imagina. 
Graças a muitos aprendiza-
dos nas cavernas, Juan Mou-
riz e eu, estamos nos aperfei-
çoando também na área 
industrial e agora consegui-
mos publicar nosso primeiro 
livro, o «RTVA» (Resgate 
Técnico Vertical Avançado).

O «RTVA» não será vendido, apenas 
será distribuído para alunos que participam 
do sistema . 
Alguns exemplares também serão disponi-
bilizados às bibliotecas, por ora na bibliote-
ca Guy Collet sede da SBE, e em breve nas 
bibliotecas do SENAC – Sorocaba e SENAC 
- São José dos Campos. 

COLLEGE TASK de ensino

Os autores traba-
lham no desenvolvi-
mento de produtos e 
técnicas na área indus-
trial a partir da matriz 
das técnicas de espeleo 
vertical e principalmen-
te de resgate em caver-
nas.

Ambos são espe-
leólogos. Juan participa 
do Grupo Emandinhos 
(Galícia/Espanha) e é 
instrutor da Escola 
Espanhola de Espeleo-
logia. Ricardo participa 

da Trupe Vertical e foi coordenador da Seção 
de Espeleo Vertical da SBE (SEVER/SBE).

Além desta obra, já estamos progra-
mando para junho outro lançamento, o 
livro «Operações de Acesso e Resgate em 
Cordas» com técnicas industriais aplicadas 
à matriz do auto socorro da Espeleologia. 
Aguardem!

GUPE DIVULGA 
MAPAS, FOTOS E 

VÍDEOS EM SEU SITE

II CICLO DE PALESTRAS SOBRE AS CAVERNAS DE LARANJEIRAS
O Centro da Terra - Grupo Espeleológi-

co de Sergipe (SBE G105) convida todos 
para o II Ciclo de Palestras sobre as Caver-
nas de Laranjeiras (SE).

Em 2010, o grupo em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura realizou o I 
Ciclo de Palestras e na primeira edição o 
evento buscou levar ao conhecimento da 
comunidade local e acadêmica a existência 
das cavidades do município assim como 
suas diversidades.

A tarefa agora é discutirmos de forma 
técnico-científica a temática: “A Interdisci-
plinaridade na Espeleologia”, que estará 
norteando os trabalhos realizados pelo 
Centro da Terra no Estado de Sergipe, difun-
dindo assim a espeleologia sergipana no 
cenário nacional. 

A espeleologia, enquanto atividade 
interdisciplinar integra diversas áreas corre-
latas, como biologia, paleontologia, arque-
ologia, turismo, geologia, geografia, dentre 
outras. Essa característica confere ainda à 

espeleologia o título de ciência/esporte, por 
ser uma prática que agrega, além das diver-
sas áreas do conhecimento, técnicas de 
esportes como o alpinismo e mergulho.

É com essa visão que será realizada a 
2ª edição do evento, trazendo ao público 
palestrantes das áreas de arqueologia, 

biologia, paleontolo-
gia, prospecção, turis-
mo, mostrando a diver-
sidade dessa ciên-
cia/esporte e expondo 
abordagens interdisci-
plinares sobre as caver-
nas de Laranjeiras e 
elementos associados, proporcionando, 
desta forma, discussão e intercâmbio entre 
as diversas áreas do conhecimento.

O evento acontecerá na UFS/Campus 
de Laranjeiras nos dias 13, 14 e 15 de maio 
de 2011 e tem como público alvo estudan-
tes e professores acadêmicos, profissionais 
de áreas afins, trade turístico e demais inte-
ressados.

Inscrições ao valor de R$ 10,00, o que 
dá direito à participação nas palestras, 
oficina e certificado.

Informações com Elias pelos telefones 
(79)8845.9446 e (79)9804.6889 ou 

centrodaterra@bol.com.br

http://www.gupecaves.com.br
mailto:centrodaterra@bol.com.br
http://www.taskcollege.com.br/
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MORRE DOMINGUINHOS DE ITAMBÉ
Dia 28 de janeiro, deixou a vida para 

ser lenda a figura de um homem diferente, 
que viveu 42 anos numa toca de pedra, nas 
proximidades de Itambé do Mato Dentro-
MG. Morreu Domingos Albino Ferreira, 79 
anos, o Dominguinhos da Pedra, natural de 
Dom Joaquim-MG, cuja história foi trans-
formada em vários filmes.

O corpo do Homem de Itambé foi 
velado no Cemitério do Rosário, em Itambé 
do Mato Dentro, e sepultado no dia seguin-
te. O velório foi organizado pela Prefeitura 
Municipal da cidade. Dominguinhos estava 
há sete meses no Lar de Ozanam, triste por 
estar fora de seu habitat natural. Ele estava 
debilitado e quase não se alimentava, o que 
pode ter definido sua morte.

DOCUMENTÁRIO

A história de Dominguinhos, que se 
tornou personagem de dezenas de reporta-
gens exibidas por emissoras de televisão em 
várias partes do mundo, também virou 
filme. “A Alma do Osso” (2004), documen-
tário de Cao Guimarães.

O documentário é construído com 
longos silêncios, onde o ermitão executa as 
tarefas do dia a dia, como cozinhar e limpar, 
e com imagens que vão para além do seu 
território, descobrimos, no final, que na 
vida do ermitão o silêncio é o lugar comum, 
o estado normal em que o tempo passa. A 
fala é o estado de exceção
Fonte:  PMIMD  31/01/2011

Entrada do bunker da Banhof - Suécia

Arquivos do Wikileaks tem proteção digna de James Bond

BUNKER SUBTERRÂNEO PROTEGE ARQUIVOS DO WIKILEAKS
Um abrigo nuclear subterrâneo, com 

instalações dignas de um filme de James 
Bond, guarda os arquivos do site .

O bunker fica em um dos bairros mais 
badalados da capital sueca, escavado em 
uma montanha. Portas e paredes grossas 
protegem as entradas e, uma vez que o 
visitante passa por elas, encontra plantas 
tropicais que sobrevivem graças ao calor e 
umidade do local.

Wikileaks

Dentro do abrigo ficam 
cerca de 8 mil servidores da 
Banhof, que atendem várias 
empresas. O site Wikileaks 
tem apenas dois servidores, 
cercado por fileiras de muitos 
outros servidores da empresa.

O Wikileaks e seu funda-
dor, Julian Assange, estão sob 
forte pressão internacional 
desde que começaram a divul-
gar mais de 250 mil mensa-
gens diplomáticas secretas 
americanas.

Jon Karlung, fundador da Banhof, 
afirma que o Wikileaks pode ter escolhido 
sua empresa pelo histórico de transparên-
cia e liberdade de expressão da Suécia. Mas, 
deixa claro que o site tem um contrato 
normal e é tratado como um cliente normal.

MÚMIA É ENCONTRADA 
EM CAVERNA 

TURÍSTICA NA CHINA
Um corpo humano mumificado foi 

encontrado em uma caverna turística no 
noroeste da China. Os arqueólogos acredi-
tam que a múmia tenha cerca de 1.000 
anos.

Grande parte do corpo está intacta e é 
possível observar restos de cabelos e rou-
pas ainda inteiras.

Segundo os cientistas, a preservação 
do corpo só foi possível porque ele estava 
em uma parte de baixa umidade da caverna.

 Fonte:  R7  25/03/2011

Clique na imagem para assistir a video-
reportagem do portal R7

Sobre o risco de alguém conseguir 
acesso aos servidores e apagar os arquivos, 
Karlung é sincero. O fundador da Banhof 
afirma que seria ingênuo se não pensasse 
na possibilidade de um ataque virtual, já 
que estes ocorrem em toda a internet e não 
apenas no Wikileaks, por isso, a empresa 
separou o site de seus outros negócios.

O abrigo onde estão os servidores do 
Wikileaks parece uma mistura de ficção 
científica com filmes de espionagem, com 
os guardiões de informações tão polêmicas 
trabalhando sem parar para manter o site 
funcionando.

Fonte:  BBC Brasil  10/12/2010
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Clique na imagem para assistir a uma 
videoreportagem do portal R7

http://www.bbc.co.uk/portuguese/multimedia/2010/12/101210_wikileaks_bunker_fn.shtml
http://www.wikileaks.ch/
http://noticias.r7.com/videos/cientistas-analisam-corpo-mumificado-encontrado-em-caverna-turistica-na-china-/idmedia/45ec8789a5bf583b7c083d63463d7df4.html
http://video.msn.com?vid=d642a30a-cdc2-437e-b608-fa4589f33c06&mkt=pt-br&src=FLPl:share:permalink:null
http://videos.r7.com/homem-se-isola-em-caverna-de-minas-gerais-apos-decepcao-amorosa/idmedia/eff4f770261e56c63b6f7ffbbcc5070c.html
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Antes de imprimir,
pense na sua
responsabilidade
com o meio
ambienteApoio:

Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian Collet

Sede da SBE.

Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para

saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421

Filiada à
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Perna da Bailarina...
Data: 07/2009- Autor: Alexandre José Felizardo (SBE 1597)
Gruta do Janelão (MG-199) - Projeção Horizontal 4.740 m. - Desnível 176 m.
Itacarambi / Januária MG - Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
Na foto a «Perna da Bailarina» a maior estalactite do mundo com 28 metros.

Mande sua foto com nome, data e local para: sbe@cavernas.org.br

As edições impressas estão disponíveis 
para consulta na Biblioteca da SBE. 
Os arquivos eletrônicos podem ser 

solicitados via e-mail.

Novas 
     Aquisições

Boletim NSS News Nº04, National 
Speleological Society: Abr/2011.

Boletim eletrônico DOLINinforme 
Nº17, Grupo Universitário de Pes-
quisas Espeleológicas: Abr/2011.

Boletim eletrônico GEA Nº51, Gru-
po Espeleológico Argent ino: 
Abr/2011.

PEREZ, R.; MOURIZ, J.. RTVA. 
Task College: 2010.

21 a 24/07/2011
31º CBE - Congresso 

Brasileiro de  Espeleologia
UEPG - Ponta Grossa PR

www.cavernas.org.br/31cbe.asp

2013
16º ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia
Brno - República Checa

www.speleo2013.com 
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31º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
ESPELEOLOGIA

Espeleodiversidade:
Ensino e Conservação

21 a 24 de julho de 2011

INSCRIÇÕES ABERTAS

www.cavernas.org.br/31cbe.asp

21/07/2011
 Simpósio de Sustentabilidade 

no Manejo e Gestão do 
Turismo em Cavernas

UEPG - Ponta Grossa PR
www.cavernas.org.br/31cbe.asp

Alexandre José Felizardo 

http://www.cavernas.org.br/sociedade_filiacao.asp
mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/sbenoticias.asp
http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/
http://www.campinas.sp.gov.br
mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.speleo2013.com 
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.cavernas.org.br/31cbe/31cbe_simposio_turismo.pdf

