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Número 15, Ano 2, 20 de dezembro de 2004

Redespeleo Brasil: 1 ano de existência!

N

o ultimo dia 22 de novembro a Redespeleo Brasil
completou um ano de sua fundação. A data foi
comemorada com uma memorável festa em São
Paulo, onde estiveram presentes mais de 100
pessoas, que se divertiram para valer até altas horas da
madrugada... Não era para menos: quando relembramos o que já
foi feito até hoje
e os vários projetos ainda por
vir, nem parece
que a Redespeleo Brasil está
completando
apenas um ano!
A lista de realizações já é extensa:
Nesse primeiro ano, foram organizados encontros de
grande sucesso:

C

arste 2 004 - I E ncontro B rasileiro d e E studos
do Carste, realizado em Belo Horizonte no
mês de julho, contou
com cerca de 200 participantes e foi apoiado por 18
empresas e entidades diversas. O Carste 2004 foi um
encontro de excelente nível,
classificado por muitos dos
participantes como o melhor
congresso científico sobre
carste já realizado no Brasil.
Durante o Carste
2004, também foi
organizado um jantar
de gala para 100 pessoas,
em
homenagem a dois pioneiros da espelologia
nacional,
Victor
Dequech e Michel
Le Bret. Certamente
nem os homenageados nem os participantes do evento se
esquecerão dessa
noite tão especial.

E

m Julho, a Redespeleo promoveu também uma
palestra do Sr. Michel Le Bret no Instituto de
Geociências da USP, com a presença de 130 pessoas,
que
puderam ver fotos
dos primordios da
espeleologia
brasileira, e ouvir
os relatos das
aventuras de Le
Bret e seus amigos.

N

o final de novembro a Redespeleo Brasil organizou em São Paulo o 1°Workshop Manejo de
Cavernas e Sistemas Cársticos - Uso Público,
com
o
apoio
do
Ministério do Meio Ambiente,
Instituto Florestal e Fundação
Florestal.
Essa iniciativa
demonstra a preocupação da
Redespeleo com este importante tema. Os resultados do
Workshop refletem o esforço de um grupo de cerca de
70 especialistas e interessados, que se dispuseram a iniciar o debate do tema, que deve evoluir consideravelmente num futuro próximo.

A

lém dos eventos, a Redespeleo Brasil revolucionou a disseminação de informações espeleológicas no país ao lançar o
boletim
eletrônico
"Conexão Subterrânea", que
hoje apresenta sua 15ª edição
em apenas 12 meses (no dia
11/12 completou 1 ano!). O
Conexão é enviado para milhares de endereços no Brasil e
exterior, e as repercussões vindas dos quatro cantos do
mundo, são todas positivas.

A
A

s listas de discussões mantidas pela Redespeleo
Brasil são as mais ativas (em número de e-mails e
conteúdo) listas virtuais espeleológicas jamais
existentes no Brasil.

inda no domínio virtual, o
portal da Redespeleo Brasil
(www.redespeleo.org)
traz uma série de textos
e informações das diversas
ciências ligadas à espeleologia,
além de todas as informações
institucionais
necessárias
sobre a Redespeleo Brasil.

Para 2005 a Redespeleo Brasil possui projetos ambiciosos.
lém do aprimoramento dos serviços virtuais mencionados anteriormente, estaremos organizando
ao menos dois encontros técnicos: o Espeleo 2005
- 1° Encontro Técnico da Redespeleo Brasil, a ser
realizado no sul do Estado de São Paulo, será um evento
inovador, mesclando em uma área cárstica, atividades de
campo e apresentações técnicas informais em um clima
de confraternização. Também será promovido um seminário sobre cadastro e mapeamento de cavernas além de
outros mais, que estão ainda em fase de definição.

A

O

novo cadastro nacional de cavernas, denominado
CODEX, encontra-se em fase final de correções e
deve ser implantado em breve. A mapoteca digital
da Redespeleo também está a todo vapor, e já conta com aproximadamente 700 mapas digitais, assegurando
que as informações levantadas a duras penas pelos grupos
não sejam perdidas, como infelizmente ocorreu no passado.
Logo esse número deve atingir a casa do milhar.

I

númeras expedições em vários estados do Brasil,
foram realizadas pelos grupos sócios da
Redespeleo, (Rondônia, Mato Grosso, Bolívia,
Bahia, Minas Gerais e São Paulo) demonstrando o
dinamismo desta nova fase da espeleologia brasileira.

A

série de publicações técnicas sobre espeleologia
verá o lançamento dos primeiros livros e também
a revista da Redespeleo deverá vir a luz, contribuindo para a perenização das informações
espeleológicas brasileiras. Os primeiros cursos da
Redespeleo serão organizados. Enfim, uma série de projetos inovadores que certamente funcionarão como mais
elos integradores da Rede. Mas isto é apenas o começo
para um ano que promete ser inesquecível.

H

oje, com cerca de 130 sócios, entre colaboradores
e membros dos grupos associados, e englobando
cinco dos grupos espeleológicos mais ativos do
país, a Redespeleo Brasil já é uma realidade e
encontra-se em franco crescimento. A Redespeleo termina este primeiro ano com uma condição financeira
saudável, preparada para estimulantes desafios em 2005.

A

gradecemos a todos que fizeram e fazem da
Redespeleo uma realidade cada vez mais presente, responsável por essa nova fase da espeleologia brasileira e aproveitamos para transmitir a todos os nossos melhores votos de boas festas e de
um excelente 2005, repleto de cavernas e realizações!

C

ontamos com sua participação para concretizarmos juntos nossos sonhos, que são
muitos! Um feliz Ano Novo!
Conselho Gestor
Redespeleo Brasil

Expediente
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