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Reuniões nas terças-feiras, às 18:00hs na Fundação Casa da Cultura de Marabá

  Caros amigos, colegas e companheiros  amantes das

cavernas. Mais um fim e começo de ano se aproxima, e com

ele esperamos que venha repleto de conquistas para o grupo.

Cavernas, excursões, congressos, encontros e muito trabalho,

creio que seja o que mais os integrantes do GEM almejam. Em

nome do Núcleo Espeleologico de Marabá - NEM e do Grupo

Espeleológico de Marabá - GEM desejo a todos um Feliz Natal

e Próspero Ano Novo.

Rafael Luiz de A. Freitas

GEM é eleito vice-secretário executivo da REBIO do
Tapirapé

O Grupo Espeleológico de Marabá foi eleito no dia
21/11/2007, em reunião ordinária do Conselho Consultivo,
vice-secretário executivo da Reserva Biológica do Tapirapé.  A
Fundação Casa da Cultura ficou com a vaga de secretário
executivo. Pra que não conhece, a REBIO do Tapirape localiza-
se no município de Marabá e faz parte de um mosaico de
unidades de conservação administrado pelo IBAMA. A REBIO
possui uma área de 103 mil hectares e é conceituada como
área máxima de proteção, permitindo apenas atividades de
cunho científica e educação ambiental.  O coordenador expõe
que o grupo fará tudo para cumprir as funções que o cargo
demanda e ajudará o referido conselho nas suas atividades.

    O nosso Espeleotema foi citado no boletim nº 69 da
Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE. Com isso,
recebemos diversos emails de grupos espeleológicos do país
solicitando nosso boletim e parabenizando pela iniciativa de
publicação via internet. O GEM agradece aos companheiros
da SBE pelo apoio.

FEEDBACK
Quem entrou em contato com o grupo foi nosso amigo
Marlon Prado, coordenador do grupo no período de
2002 a 2004. Abaixo segue o email que nos enviou e
desde já agradecemos pelo contato.

"Venho aqui dar os parabéns ao já tão conhecido, respeitado e guerreiro

Grupo Espeleológico de Marabá (GEM)ao qual já participei tão

fielmente durante os anos de graduação. Foi por esse grupo que me

ingressei na parte da pesquisa e tive oportunidades de apreender bons

conhecimentos e até mesmo fazer bons amigos. Primeiramente

agradecer ao Sr. Noé von Atzingen pela a oportunidade que me foi dada

em 2002 através de estágios na Fundação Casa da Culura de Marabá

(FCCM) junto ao GEM. E aos amigos que sempre estavam juntos , Rafael

Luiz, Luiz Coimbra e Rafael Scherer. Sem tirar o mérito de outros

integrantes do grupo , mas foram esses ai que deram sempre gás e

idéias novas para o grupo. Um abraço também para o Sr. Coral e o

Leitinho. Boa sorte ai na sua nova coordenação. Valeu!!!!"

INFORMES

Edição:  03 Ano: IX

EVENTOS
Já está confirmado mais um curso de Introdução a
Espeleologia e Atividade de Campo. Será realizado no período
de 14/01 a 28/01/08 na Fundação Casa da Cultura de Marabá.
Maiores informações entre em  contato pelo email do grupo.

VALE A PENA CONFERIR
Mais uma matéria sobre o GEM e FCCM saiu nesta semana no Jornal
Correio do Tocantins e Opinião. Titulada como "Casa da Cultura é
referência nacional no estudo de cavernas" , ela fala sobre o trabalho
desenvolvido pelas duas instituições.
E  no dia 15 deste mês o programa Alta Rotação exibiu a primeira
parte da matéria sobre o GEM filmado na Serra das Andorinhas.   A
segunda parte, que mostrará a equipe realizando rappel,  será
exibida dia 22/12/07  às 9:00hs no canal 2 - RBA.

GEM RUMO À ESCURIDÃO!

 O que mais desejar a um grupo de espeleologia?

Para nós quanto mais escuro melhor! O GEM completou

em 2007,  18 anos de vida. São 18 anos de grandes

realizações. Hoje  somos um dos maiores grupos

espelológicos do país, temos nada mais do que 1.529

cavidades descobertas. Participamos hoje de um dos

maiores projetos de estudos espeleológicos do país,

desenvolvido na Serra de Carajás.  Em 2007 foi em

especial um ano de grandes realizações. Participamos

do 29ª Congresso Brasileiro de Espelologia, em Ouro

Preto,  com 04 trabalhos apresentados; do II Encontro

Brasileiro de Estudos de Cavernas, em São Paulo; e da

Reunião Anual da SBPC com 02 trabalhos. Realizamos o

XX Curso de Introdução a Espeleologia e Atividade de

Campo. Só neste ano organizamos  03 excursões e

documentamos  392 cavidades. O grupo soma hoje

cerca de 25 membros ativos.

       Para chegar nisto,  batalhamos muito e devemos aos

mestres Clovis Maurity, Dirce Kern e Silvia Souza do

Grupo Espeleológico do Pará - GEP, que no começo do

GEM foram de vital importância. Cabe aqui agradecer

hoje outras grandes parcerias: Daniela Silva - VALE;

Augusto  Auler, Luiz  Bethovem Piló e Ataliba Coelho -

Grupo Bambuí; e Renata Andrade - GPME.  Agradecemos

também e  principalmente a garotada do GEM que

muito tem feito pela espeleologia amazônica.

Noé Von Atzingen

19 de dezembro de 2007



EXCURSÕES
           No mês de novembro de 2007 o Grupo Espeleológico de Marabá  - GEM recebeu a visita do repórter André Vianello,

do programa Alta Rotação, canal 2  - RBA. A visita teve por objetivo a realização de um programa sobre o grupo no Parque

Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas. Neste programa, além de falar sobre a história e o trabalho do GEM, visitaríamos

a caverna Serra das Andorinhas e faríamos um rapel nos paredões da Serra. Assim sendo, nos dias 1 e 2 de dezembro de

2007 o Grupo Espeleológico de Marabá  - GEM realizou a excursão a região sul da Serra das Andorinhas com os seguintes

membros: Rafael Luiz Freitas, Noé Von Atzingen, Genival Crescêncio, Pâmela do Carmo, Lica Maia, Anderlei (Pretendente a

ingressar no GEM), Christielsen (Pretendente a ingressar no GEM, André Vianello(Repórter) e Gleidson Lima(Cinegrafista). Confira

abaixo as fotos da excursão.

Equipe do  GEM explorando a Caverna Serra das Andorinhas

Acampamento

Equipe fazendo rappel nos paredões da serra.
Caminhamento na Serra

Esquerda para Direita: Gleidson, Rafael Luiz, Anderlei, Pamela,

Genival, André e Crhistielsen

Equipe sainda na boca inferior da Caverna Serra das Andorinhas
Equipe na boca inferior da Caverna Serra das Andorinhas

Mor cegos da espécie  Carolliinae saindo da Caverna ao anoitecer

Não jogue este folheto em vias públicas.


