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O Parque Nacional de Ubajara está 
sem um dos seus principais equipamentos: 
o bondinho de Ubajara parou de funcionar 
há mais de três meses privando os turistas 
da bela vista proporcionada pela descida de 
550 metros até a gruta de Ubajara.

A manutenção do equipamento é de 
responsabilidade da Secretaria Estadual do 
Turismo (Setur) e bondinho está parado por 
falta de uma peça já comprada nos Estados 
Unidos e que aguarda liberação da Secreta-
ria da Fazenda no Ceará.

Fonte:  Diário do Nordeste  16/06/2011

I FÓRUM DE PALEONTOLOGIA DE 
CAVERNAS DO NORDESTE

O Grupo de Estudos de Paleovertebra-
dos (GEP-IGEO-UFBA), realizará nos dias 
27 e 28 de agosto, o I Fórum de Paleontolo-
gia de Cavernas do Nordeste com palestras 
e exposições no Instituto de Geociências da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 
Salvador BA.

O objetivo é divulgar o panorama das 
pesquisas de fósseis encontrados em 
cavernas no nordeste brasileiro e discutir os 
aspectos legais, científicos e sociais deste 
tipo de pesquisa.

O público alvo são profissionais e 
estudantes de Ciências Biológicas, Geolo-
gia, Geografia e áreas afins, oferecendo aos 
participantes a oportunidade para obten-
ção de conhecimentos e formulação de 
parcerias neste campo de estudo.

O Fórum ainda conta com o apoio do 
Centro Universitário Jorge Amado 
(UNIJORGE), Museu Geológico da Bahia 

(MGB/SICM), Sociedade Brasileira de Pale-
ontologia (SBP) e Sociedade Brasileira de 
Geologia (SBG) e da Sociedade Brasileira de 
Espeleologia (SBE).

Entre as palestras estão: "Paleontolo-
gia de Cavernas: taxonomia e aspectos tafo-
nômicos e sedimentológicos", com o geólogo 
e espeleólogo Celso Ximenes (SBE  0392) e 
"A megafauna das cavernas da Bahia e 
Sergipe", com o paleontólogo e espeleólogo 
Mário Dantas do Centro da Terra - Grupo 
Espeleológico de Sergipe (SBE G105)

Confira a programação completa e a 
ficha de inscrição clicando na fonte.

Fonte:  UniJorge Notícias  06/06/2011

BONDINHO DE UBAJARA 
ESTÁ SEM FUNCIONAR

SBE RECEBE CANDIDATURA À DIRETORIA
A SBE recebeu a inscrição de uma 

chapa candidata à diretoria da entidade 
para a gestão 2011-2013. A Assembleia 
Geral e eleição se realizará dia 24 de julho, 
durante o 31º Congresso Brasileiro de 
Espeleologia em Ponta Grossa PR.

O edital de convocação para inscrição 
de chapas à Diretoria e candidatos ao Con-
selho foi divulgada dia 01 de junho por 
circular e publicada no SBE Notícias. 
Segundo o regimento interno, os associa-
dos tinham até o dia 14 de junho para se 
inscrever e recebemos a candidatura de 
uma chapa à Diretoria, mas não houve 
candidatos ao Conselho dentro do prazo.

CHAPA CANDIDATA À DIRETORIA

A chapa candidata se inscreveu com o 

nome «SBE Inovando Rumo à Sustenta-

bilidade» e tem a seguinte composição:
Presidente: Marcelo Augusto Rasteiro (SBE 

1089 – TRUPE – Campinas SP)
Vice-Presidente: Ronaldo Lucrécio Sar-

mento (SBE 0572 – GRUCAV – 
Januária MG)

Tesoureiro: Pável E. Carrijo Rodrigues (SBE 
1301 – EGB – Brasília DF)

1º Secretário: Roberto Rodrigues (SBE 
0121 – São Paulo SP)

2º Secretário: Henrique Simão Pontes (SBE 
1719 - GUPE – Ponta Grossa PR)

Como há apenas uma chapa inscrita, a 
votação será do tipo SIM/NÃO e a eleição se 
dá com a aprovação de maioria simples dos 
votos válidos.

CANDIDATURAS AO CONSELHO

Como não houve nenhuma inscrição 
de candidatos ao Conselho no prazo regi-
mental, normalmente a Assembleia delibe-
ra por abrir inscrições no local, assim, os 
associados interessados em compor o 
Conselho ainda podem se inscrever e ser 
votados.

MUDANÇA ESTATUTÁRIA

Se aprovada a mudança estatutária 
que está sendo proposta, o Conselho deixa 
de ser Deliberativo e Passa a ser Conselho 
Fiscal composto por três associados e dois 
suplentes, sendo o mais votado eleito 
como presidente do conselho.

Vale destacar que, no caso de voto por 
procuração, somente serão aceitas procu-
rações com firma reconhecida em cartório.

As obras na Gruta do Lago Azul, um 
dos cartões postais de Mato Grosso do Sul, 
terão início nas próximas semanas. Serão 
construídos escadarias e banheiros.

As escadarias terão formato circular e 
serão construídas com pedras da própria 
região, semelhantes às existentes na gruta.

Com duração estimada de 120 dias, 
sem contar o período de 3 meses para corte 
e preparação das pedras, as obras não inter-
romperão as visitas.

Os objetivos principais das mudanças 
são garantir maior segurança durante o 
trajeto e possibilitar que os grupos entrem e 
saiam por caminhos diferentes, facilitando 
o trânsito no interior do local.

O projeto foi elaborado pelo Iphan 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional) no valor de R$ 321 mil, as 
obras foram autorizadas pela Câmara Muni-
cipal de Bonito em abril do ano passado.

A obra de restauração e conservação é 
responsabilidade da empresa Project Tecno-
logia de Construção Ltda, vencedora da 
licitação.

Uma oficina de calcetaria com o técni-
co Hamilton Martins de Souza, de Pernam-
buco, será feita para qualificar 10 pessoas. 
Em seis meses serão ensinadas técnicas de 
corte e encaixe de pedras sem o uso de 
cimento.

Fonte:  Aquidawana News  14/06/2011

GRUTA DO LAGO 
AZUL TERÁ NOVA 

ESCADARIA

http://www.unijorge.edu.br/noticia_exibir.asp?cod=642
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=997535
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União Internacional
de Espeleologia
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da América Latina e Caribe

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

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 Técnico Nº5, Fundação 
Casa da Cultura de Marabá: 2010.

Boletim O Penta Nº55, Fundação 
Casa da Cultura de Marabá: 
Abr/2011.

Boletim eletrônico Conexão Sub-
terrânea Nº88, Redespeleo Brasil: 
Jun/2011.

Boletim eletrônico Espeleorevista 
Puerto Rico Nº4, Federación Espe-
l e o l ó g i c a de Pue r t o  R i c o :  
Jun/2011.

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

Espeleotemas gelados...
Data: 12/2006 - Autor: Pável Rodrigues (SBE 1301) - Espeleo Grupo de Brasília (SBE G006)
Gjábakkahellir cave (Islândia) - Desenvol. 364 m.  -  Islândia.
Estalagmites de gelo, algumas com mais de 50 cm, no tubo de lava Gjábakkahellir.

Parque Nacional de Thingvellir
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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
http://www.thingvellir.is/

