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Prezado Presidente:
Em nome da Sociedade Nacional de Espeleologia (NSS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos da América, expressamos
nosso total apoio à Comissão da Sociedade Brasileira de Espeleologia que está avaliando as mudanças propostas na
legislação brasileira de proteção às cavernas. Atualmente, o Brasil reconhece e protege seu patrimônio natural e cultural
único e é o líder mundial com as melhores leis e políticas de proteção espeleológica. Sinceramente incentivamos e
apoiamos a manutenção da atual legislação espeleológica do Brasil.
Com milhares de membros e 250 Grottos (Grupos Regionais e Locais de Espeleologia), a Sociedade Nacional de
Espeleologia é a maior organização no mundo trabalhando todos os dias para promover a exploração, estudo, proteção
e conservação de cavernas e do carste. Os membros do NSS trabalham em conjunto com agências federais dos Estados
Unidos da América sob acordos de cooperação e Memorandos de Entendimento. O NSS apóia abordagens equilibradas
para acesso a cavernas e proteção de recursos com ações lastreadas por dados científicos e protocolos de conservação.
Muitos espeleólogos e cientistas dos Estados Unidos viajam ao Brasil para admirar seus recursos de cavernas e carste.
O Brasil é atualmente o líder mundial em proteção de suas cavernas e carste por meio do processo legislativo. A falha
em proteger cavernas e carste pela redução da legislação e regulamentos causaria uma perda extensa do patrimônio
natural e cultural do Brasil.
A proteção contínua das cavernas e áreas cársticas mais relevantes do Brasil é essencial para garantir a preservação da
frágil vida biológica em ecossistemas subterrâneos, informações culturais naturalmente arquivadas em ambientes de
cavernas, cursos de água e nascentes subterrâneas importantes para os sistemas naturais e consumo humano, bem
como muitos outros recursos impressionantes do patrimônio espeleológico para todos os brasileiros. Por favor,
mantenham a legislação do Brasil que assegura políticas de proteção contínua para os recursos do patrimônio brasileiro
que são abrigados somente em seus ambientes espeleológicos.
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