Grupo Pierre Martin de Espeleologia

de base cartográfica e sensoriamento remoto; trabalho de levantamento em
campo e a produção de mapas em softwares gráficos e sistemas de
informações geográficas - SIG.
Trabalhos em campo

KIT MÍDIA 2014
Quem somos
O Grupo Pierre Martin de Espeleologia – GPME é uma instituição sem
fins lucrativos fundada em 19 de março de 1987 que reúne mais de 70
associados de diferentes setores socioeconômicos e que atuam
voluntariamente na pesquisa, descoberta, exploração, documentação e
divulgação de cavernas com vistas a sua conservação.
O que fazemos
Somos praticantes da Espeleologia, ou, pesquisa de cavernas, atividade
técnica que tem interface com diversas áreas como os esportes de
aventura, segurança em altura, ambiente confinado, geotecnologias, etc.
Além disso, a espeleologia subsidia pesquisa científica voltada para o
ambiente subterrâneo e a gestão pública e, ou, privada de conservação do
patrimônio espeleológico. Nossa atividade leva em conta o mínimo
impacto ambiental consoante aos movimentos preservacionistas e
socioambientais. Todos esses aspectos são divulgados em nossas redes,
fato que atraí a atenção de um público bastante diversificado e qualificado
resultando em mais de 45 mil acessos mensais.
Como fazemos
As ações do GPME são divididas em várias etapas que visam a descoberta
de novas cavidades naturais subterrâneas, produção de mapas,
levantamento de aspectos relevantes e a divulgação dos trabalhos. Citamos
como exemplo as seguintes atividades: definição da área de pesquisa,
através da consulta a referências bibliográficas voltadas ao tema; análise

As expedições de prospecção, exploração e documentação, envolvem
complexa logística de transporte, alojamento e alimentação do pessoal
envolvido. Em nenhum momento abrimos mão da segurança. Para tanto,
fazemos uso de veículos 4X4 equipados com GPS e, durante a exploração
das cavernas, utilizamos todos os equipamentos de EPI recomendados para
a atividade, tais como capacete, iluminação a LED, roupas, calçados e
mochilas altamente resistentes às condições agressivas do meio
subterrâneo. Na atividade topográfica fazemos uso de GPS e de
equipamentos
de
medição
especializados.
Nas
cavidades
predominantemente verticais, o acesso é realizado com cordas utilizando
equipamentos e técnicas criadas especificamente para cavernas. Dada a
diversidade de atividades espeleológicas desenvolvidas, frequentemente
capacitamos nossos associados em técnicas de primeiros socorros, resgate,
exploração vertical, topografia, montanhismo e geotecnologias.
Nossos produtos
O resultado das atividades do GPME é composto por textos, mapas, fotos
e vídeos dos locais visitados. Todos os aspectos ambientais das cavernas
que considerados relevantes para sua conservação e, ou, para a pesquisa
são documentados e disponibilizados a especialistas; os dados da
localização, das dimensões das cavernas são convertidos em uma base de
dados digital georreferenciada que tem por finalidade subsidiar sua
conservação.
Obtenção de recursos
Nossos recursos provêm dos próprios associados, das anuidades e de
doações e parcerias que concretizamos com aqueles que compartilham a
nossa filosofia e que acreditam em nosso trabalho.

Espaços publicitários disponíveis em nosso Blog
Tamanho (pixels)
Banner

Largura

Altura

Rotação*
(segundos)

Posição

Valor
mensal
(R$)

Master ( A )

Cabeçalho

Dinâmica

200

5 / 20

300,00

Destaque ( B )

Rodapé

Dinâmica

200

5 / 30

180,00

Básico ( C )

Coluna Direita

200

400

5 / 30

90,00

Básico ( C )

Coluna Esquerda

200

400

5 / 30

90,00

Light ( D )

Coluna Direita

200

100

5 / 30

70,00

Light ( D )

Coluna Esquerda

200

100

5 / 30

70,00

* tempo de exposição / tempo total

Seja você também um parceiro do GPME
Anuncie no nosso blog
http://www.blog.gpme.org.br
Nossos contatos:
gpme@gpme.org.br
secretaria@gpme.org.br
Participe da nossa lista informativa
http://br.groups.yahoo.com/group/gpme_lista_informativa/
Participe das nossas redes
www.gpme.org.br
www.tv.gpme.org.br
www.wikispeleo.gpme.org.br
Twitter: gpme_espeleo
Facebook (Grupo): GPME - Grupo Pierre Martin de Espeleologia
Facebook (Perfil): GPME Espeleologia
Instagram: @gpmeespeleologia
Iconosquare (Statigram): gpmeespeleologia
Orkut (Comunidade): GPME - Espeleologia – Cavernas
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