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Já estão disponíveis os Anais do 15º 
Congresso Internacional de Espeleologia 
(ICS), evento realizado pela União Interna-
cional de Espeleologia (UIS) em Kerrville, 
Texas, nos Estados Unidos, de 19 a 26 de 
julho deste ano, reunindo espeleólogos de 
todo o mundo (vide ).

Os anais estão divididos em 3 volu-
mes e trazem 300 artigos apresentados em 
13 simpósios, além de 200 textos de atuali-
dades, todos apresentados em plenária ou 
painel durante o congresso.

Os trabalhos estão organizados em 
ordem alfabética pelo primeiro autor na 
seqüência de plenárias, papéis e documen-
tos de contribuição.

Os resumos e trabalhos recebidos pas-
saram por avaliação técnica pelo Comité de 
Ciência e os autores tiveram a oportunida-
de de rever os seus textos em resposta aos 
comentários dos revisores, melhorando a 
clareza dos textos e a transferência de infor-
mação.

 SBE Notícias nº129

Devido a qualidade gráfica do materi-
al, pode ser que o donwload demore um 
pouco, mas vale a pena. Os volumes estão 
disponíveis em PDF no portal Karst Informa-

tion:      www.lib.usf.edu

500 PESSOAS SOFREM 
COM ATAQUES DE 

MORCEGO NO PERÚ

ANAIS DO 15ºICS DISPONÍVEIS EM PDF

Duas pessoas morreram de raiva nos 
últimos meses e pelo menos 500 foram  
mordidas por morcegos sugadores de san-
gue em regiões do Norte do Peru, anunciou 
neste dia 10 de novembro o Ministério da 
Saúde local.

Cinco distritos da província de Loreto, 
a mais de mil quilómetros de Lima, estão  
assistindo a uma invasão deste morcego 
hematófago, também conhecido por vam-
piro, declarou Ana Maria Navarro, encarre-
gada do departamento ministerial respon-
sável pela estratégia sanitária das zoonoses 
(doenças transmitidas por animais).

"É uma zona de risco. Este tipo de mor-
dedura em pessoas tem-se produzido com 
frequência", sublinhou Ana Maria Navarro, 
acrescentando que uma equipe de epidemi-
ologistas e de veterinários do Ministério foi 
enviada para a zona, com vista a levar a 
cabo uma campanha de vacinação. 

Fonte:  Visão  11/11/2009

18º EPELEO

SBE 40 ANOS
Encontro Paulista de Espeleologia

14 e 15 de Novembro de 2009
Sede da SBE - Campinas SP

Oficinas de 
Introdução à 
Espeleologia, 

Técnicas Verticais, 
Cadastro de 
Cavernas e 

Fotografia na 
Natureza.

Apresentações 
históricas e 

homenagens.

Apoio:

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO

Venha participar desta festa que 
vai entrar para a história!

As vagas são limitadas,
mas ainda temos alguns lugares

Não deixe para a ultima hora
Inscreva-se já!

www.sbe.com.br/
18epeleo.asp

Collet e Avari
Gruta dos Caramujos - 1970
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JOGADOR DE BASQUETE 
ATACA MORCEGO E TEM 

DE SER VACINADO
O jogador de basquete argentino 

Manu Ginóbili revelou ter tomado uma vaci-
na contra a raiva após ter atacado um mor-
cego durante um jogo da NBA e lamentou 
sua atitude. 

O inusitado fato aconteceu dia 31 de 
outubro, quando o animal invadiu a quadra 
onde San Antonio Spurs e Sacramento 
Kings jogavam pela NBA. O morcego esta-
va sobrevoando a quadra quando Ginóbili, 
num golpe certeiro, o derrubou no chão. 
Ainda vivo, o animal foi retirado do ginásio 
e foi embora voando. 

Fonte:  Bem Paraná  03/11/2009
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Clique na imagem para ver o vídeo no YouTube

mailto:juvandi@terra.com.br

Clique aqui Projeto Terra de Lund para ver mais tirinhas de Paulo Werner do 

Continua na próxima página...
Continuação...
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http://www.sbe.com.br/18epeleo.asp
http://www.campinas.sp.gov.br
http://www.sustentare.com.br/
http://www.karinaetiquetas.com.br/
http://www.sbe.com.br/18epeleo.asp
http://www.lib.usf.edu/karst-test/SPT--BrowseResources.php?ParentId=367
http://www.sbe.com.br/sbenoticias/SBENoticias_129.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=sI8q7SpDTww
http://www.terradelund.com/
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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

NotíciasNotícias
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

04 a 08/08/2010
6º Congresso de Espeleologia
da América Latina e Caribe 

Matanzas, Cuba
www.atenas.inf.cu

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

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

Novas 
     Aquisições

Boletim Spelunca Nº115, Fédéra-
tion Française de Spéléologie: 
Set/2008.

Boletim eletrônico EspeleoInfo 
Nº1, Centro Nacional de Pesquisa e 
Con s e r v a ção d e Ca v e r na s :  
Out/2009.

Boletim eletrônico Conexão Sub-
terrânea Nº76, Redespeleo Brasil: 
Out/2009.

Boletim eletrônico Boletín GEA 
Nº58, Grupo Espeleológico Argen-
tino: Out/2009.

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

solicitados via e-mail.

14 e 15/11/2009
18º EPELEO - SBE 40 ANOS

Encontro Paulista de Espeleologia
Sede da SBE - Campinas SP

www.sbe.com.br/18epeleo.asp

12/12/2009
Palestra: Primeiros Socorros

em Ambientes Naturais
Sede da SBE - Campinas SP
www.sbe.com.br/aberta.asp

Agulhas de Gipsita

Data: 08/2009
Autor: José Frederico C. Duar-
te (SBE 1282)

Gruta da Torrinha (BA-37)
Projeção Horizontal: 8210 m
Desnível: 15 m
Chapada Diamantina
Iraquara BA

A gruta abriga o maior 
depósito de agulhas de gipsi-
ta que se tem conhecimento 
em cavernas brasileiras.

Algumas das agulhas 
ultrapassam os 50 centíme-
tros de comprimento.

Saiba mais sobre as gru-
tas de Iraquara em SIGEP:

www.unb.br/ig/sigep/
sitio018/sitio018.htm

II CICLO DE 
PALESTRAS SOBRE 
AS CAVERNAS DE 

SERGIPE
Por Mário A.T. Dantas - Centro da Terra

Grupo Espeleológico de Sergipe 

O 
 (SBE G105) promoverá o II 

Ciclo de Palestras sobre as cavernas de Ser-
gipe no dia 11 de dezembro de 2009, no 
auditório do Memorial de Sergipe/UNIT.

O evento 
terá palestras e 
mesas redondas, 
onde será apre-
sentadas infor-
mações sobre o 
histórico das pes-
quisas no Estado, 
fauna, além de rea-
lizar um debate 
sobre o efeito do 
decreto 6640/2008 nas cavernas do Estado.

Mais informações pelo e-mail:

Centro da Terra - Grupo Espeleoló-
gico de Sergipe

centrodaterra@bol.com.br

Jo
sé

 F
re

d
e

ri
co

 C
. D

u
a

rt
e

mailto:juvandi@terra.com.br

Clique aqui Projeto Terra de Lund para ver mais tirinhas de Paulo Werner do 

Continua na próxima página...
Continuação...

In
fo

rm
e
  P

u
b
lic

itá
ri
o

http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/
http://www.atenas.inf.cu/hosting/congresoEspeleologia/
http://www.campinas.sp.gov.br
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/18epeleo.asp
http://www.sbe.com.br/aberta.asp
mailto:sbe@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/sbenoticias.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
http://www.unb.br/ig/sigep/sitio018/sitio018.htm
http://www.sbe.com.br/centrodaterra.asp
mailto:centrodaterra@bol.com.br
http://www.sbe.com.br/centrodaterra.asp
http://www.terradelund.com/

