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Por Drica de Castro (SBE 1524)
Coordenadora da SES/SBE

É com imenso pesar que a Seção de 
Espeleo Sub da SBE (SES/SBE) vem comuni-
car o falecimento do espeleomergulhador 
Anderson de Macedo Lemos (SBE 1728) no 
domingo, dia 13 de janeiro, e manifestar 
solidariedade à sua família e amigos e tam-
bém gratidão pelo trabalho que ele dedicou 
a toda a comunidade de mergulho em 
cavernas.

Apaixonado pelo espeleomergulho e 
um dos mergulhadores de caverna e rebre-
ather mais ativos da atualidade, Anderson 
era também advogado e vinha dando con-
tribuições importantes à SES/SBE em prol 
da regulamentação da atividade no Brasil.

Descanse em paz, Anderson. High Springs - Flórida 2010

OBRAS DAS ESCADARIAS NA GRUTA
DO LAGO AZUL SÃO VISTORIADAS

Técnicos fizeram uma vistoria na obra 
das novas escadarias na Gruta do Lago Azul 
na cidade de Bonito (MS).

A obra de construção das novas esca-
darias da Gruta do Lago Azul em Bonito, 
que estão paralisadas temporariamente, 
receberam a visita de técnicos para inspe-
ção.

No local estavam a Diretora Municipal 
de Turismo, Juliane Ferreira Salvadori, o ex-
secretário municipal de Turismo, Augusto 
Barbosa Mariano, João Vargas (engenheiro 
geólogo e coordenador de projetos urbanís-
ticos da Prefeitura), Fabrício Maia (diretor 

de Meio Ambiente da Prefeitura), Joelson 
Vieira (engenheiro da Project), André 
Rachid (IPHAN), Senhor Márcio Oliveira 

(arquiteto do Minis-
tério Público Federal) 
e, Senhor Emerson 
Kalif Siqueira (Procu-
rador Federal da Repú-
blica). 

A necessidade 
da inspeção aconte-
ceu para que as obras 
possam ter continui-
dade, mesmo porque 
o local requer profun-
dos estudos e acom-
panhamentos técni-
cos, para a garantia da 

preservação ambiental, sem riscos ecológi-
cos nesse imenso patrimônio natural. 

Juliane Salvadori, afirmou que a vista 
foi muito proveitosa, e que será feito um 
parecer do MPF com adequações recomen-
dadas pela equipe. Quando for concluída a 
obra servirá como referência para outras 
cavidades do país, uma vez que oferecerá 
segurança, conforto e qualidade diferencia-
da, para os turistas que visitarem o local.

Fonte: Bonito Notícias  18/01/2013 

HOMENAGEM AO ANDERSON LEMOS CONFLITO OBRIGA 
SÍRIOS A SE MUDAREM 

PARA CAVERNAS
Para a família de Ismail, a caverna é o 

melhor refúgio da Síria, pois desde que um 
bombardeio destruiu a casa dele, na região 
de Jabal al Zawiyah, no Norte do país, ele 
vive em um ambiente idêntico ao da “Idade 
de Pedra”.

Sentada sob o sol, uma mulher de 
cerca de 40 anos de idade observa seus 
filhos enquanto eles brincam na colina na 
qual fica a caverna. O mais novo entra facil-
mente. Já os mais velhos têm que se ajoe-
lhar para entrar no lugar escuro, onde quase 
não entram raios de sol.

Neste espaço de cerca de 20 m² vivem 
12 pessoas que dormem recostadas umas 
sobre as outras, o que não parece incomo-
dar o pai da família, Ismail, que se mostra 
satisfeito com a segurança de sua nova 
moradia. “Aqui só ouvimos os ruídos dos 
foguetes ao longe, sem ter medo dos esti-
lhaços”, diz o homem, que deixou sua casa 
em ruínas por causa dos dias em que a avia-
ção do regime atacou a província de Idlib.

Rodeado por irmãos e primos, Ismail 
explica que a família se distribuiu em duas 
cavernas: os homens ficam em uma e as 
mulheres na outra. Sem perder o sorriso, 
acrescenta: “Bashar al Assad (o presidente 
sírio) nos tirou tudo o que tínhamos”.

Desde a Antiguidade os homens utili-
zaram as cavernas da Síria como túmulos 
para enterrar seus reis, mas que nunca 
tinham vivido nelas. Estas formações 
rochosas foram trabalhadas pelo ser huma-
no, já que seus arcos abobadados “de-
monstram uma precisão que não se deve à 
erosão natural”, detalha Abu Ahmed, um 
homem de 50 anos, que serve de guia.

Fonte: Gazeta do Povo  14/01/2013
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Bocão...
07/2012 - 

Lapa de Terra Ronca I (GO-63) - Projeção Horizontal: 750 m. Desnível  48 m.
Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) - São Domingos GO

Datas: Autor: João Carlos Figueiredo

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS

11 a 14/07/2013
32º Congresso Brasileiro

de Espeleologia
Barreiras BA

www.cavernas.org.br/32cbe.asp

23/02/2013
Mini-curso

Elaboração de Projetos
Sede da SBE - Campinas SP 

www.cavernas.org.br/
cursos.asp

Boletim eletrônico Informativo da 
Sociedade Paraibana de Arqueolo-
gia Nº81, SPA: Dez/2012.

Separata da revista Tourism Mana-
gement Nº35, p. 234-243, Elsevi-
er: Abr/2013.

KADEBSKAYA, O. (Ed.). Procee-
dings of 3rd International Work-
shop on Ice Caves (IWIC-III), Kun-
gur, Russia: MIUBRAS / PSU: 200821 à 28/07/2013

16° ICS - Congresso 
Internacional de Espeleologia 

República Checa
www.speleo2013.com

Mande sua foto com nome data e local para sbe@cavernas.org.br
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GRUTA DO SALITRE 
ESTÁ FECHADA

A Gruta do Salitre, em Diamantina 
MG, está com sua visitação suspensa desde 
o dia 19 de janeiro devido aos danos causa-
dos pelas últimas chuvas na região.

As pedras encontram-se muito escor-
regadias e há alguns pontos críticos que 
dificultam a acessibilidade e geram riscos de 
acidentes, como alagamentos, erosões e 
deslocamentos de pedras nas escadas. 

O Instituto Biotrópicos, que adminis-
tra a gruta, informou que manterá a gruta 
fechada à visitação pública até que as obras 
de manutenção sejam conduzidas para 
oferecer melhores condições. Além disso, 
destacou que a visitação, será sempre inter-
rompida nos dias chuvosos, mesmo após a 
conclusão dos trabalhos de manutenção, 
para manter a segurança dos monitores e 
turistas no local.

Fonte: Instituto Biotrópicos  18/01/2013
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