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Os escaladores de alta-montanha Maximo Kaush e Pedro Hauck, de uma jornada pelos Andes, vieram parar
nas vias esportivas de Santa Maria.
Juntamente com Guilherme, Samuel e Edmílson, os
escaladores proprietários do site Gente de Montanha,
desfrutaram as vias mais clássicas do Costão do Morro
do Carmo e contaram diversas de suas experiências,
como no Tronador.
Veja o site http://www.gentedemontanha.com/

Pedro Hauck em ascensão na
Via Mendanha, no Costão.
Foto de Guilherme Rocha

“Caminhada Cidade de Santa Maria”

O GBS

Ano após ano, aos 17 dias de maio, data em que marca
o aniversário de Santa Maria, o GBS oferece à comunidade santamariense a tradicional caminhada pelo Morro do Carmo.

O Grupo Bandeirantes da
Serra finalmente toma
caminhos e objetivos.
Está rumo a uma organização efetiva, em que se
possa cumprir com os
objetivos e finalidades,
ao passo em que esteja
ao agrado da maioria.

Serão realizadas demonstrações, palestras e plantio de
mudas nativas.
Para tanto, todos estão convidados. Para a participação, pede-se agasalhos.

Mulheres dominam os morros
Desde a criação do GBS, nunca houve a constituição de
uma turma unicamente feminina tampouco, a formação
de seis escaladoras.
Depois de um curso alongado e quebrado pelas férias de
verão, havia chegado a hora de testar os conhecimentos
adquiridos pelas alunas. Mais uma vez, Santo Antão foi
palco das últimas revisões e avaliações que, por vezes,
se estendiam madrugada adentro.
O Morro do Lagarto, último obstáculo, nunca viu tantas
escaladoras decididas a vencê-lo. Encerrado mais um
Curso Básico de Montanhismo, têm-se mais seis corajosas montanhistas formadas e prestes a serem inclusas
nas atividades bandeirantes.
A noite testemunhou cobranças
e revisões.

O GBS reconhece o esforço e confere os parabéns à Sara, Juliana, Sabine, Ana Rita, Marília e Andressa.
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Participe do Grupo Bandeirantes da Serra no Yahoo!
Grupos. Clique e cadastre-se.
Para remover seu nome da lista de endereçamento, clique aqui.
Perguntas ou comentários? Envie um email para bandeirantesdaserra@yahoo.com.br

