1° centro de escalada em rocha da região centro do RS
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O Curso de Formação de Guias em andamento, finalmente
passou para as instruções técnicas, tendo
por início a obtenção
de água e fogo.
Os
conhecimentos
passados pelo Sgt. Paulo Cesar, da 13ª Cia DAM incluíram diversos meios de captação de água, sua filtragem
e purificação, além de variados tipos de fogões e, conseqüentemente, artifícios para a feitura do fogo.

Na foto esquerda, Sgt. Cesar e
alunos do CFG. Acima, Leonardo com isca em chamas, na
aplicação das técnicas de obtenção do fogo.

“Alpinismo industrial”

O GBS

Fotos de Guilherme Rocha / GBS

Santa Maria entra para o rol das
cidades incluídas pela técnica de
trabalho.

O Grupo Bandeirantes da Serra
realizará no dia 23 de setembro
a Caminhada Ecológica da Primavera.

A Alpino efetuou toda a limpeza e
pintura do totem da MercedesBenz na Veísa Veículos.

A partida será do Clube Atirador
Esportivo, às 9h. Haverá palestras e demonstrações de escalada.

Edmílson, Marcelo e Guilherme executando a primeira etapa da tarefa: limpeza.

Atividades do tipo colocam o
GBS como conexão entre a sociedade santa-mariense e o meio
ambiente local.

Foto de Tânia Severo / Alpino

Catedral a um ângulo extraordinário
Para a realização
da
Revista Mix,
publicada no
Diário
de
Santa Maria,
atingiu-se
um fastígio
em produção
fotográfica.
Acima: A torre norte da Catedral Diocesana
vista sob ângulo jamais documentado.
Foto de Lauro Alves / Agência RBS

À direita: Foi ao chegar na base da cruz que
Lauro, fotografando para o MIX, começou a
obter as lisonjeadas fotos.
Foto de Guilherme Rocha / GBS

Para isto a torre norte da Catedral Diocesana
de Santa Maria foi escalada até o topo de sua
cruz, onde Lauro e Guilherme misturam técnicas de cordada e via-ferrata, em sinistros degraus que chegavam a ceder com o peso dos
escaladores.

Numa ascensão tranqüila, pela qual somente o Padre ficou horripilado, a majestosa
Igreja mostrou-se em imagens fabulosas, até então nunca vistas pelo público.
Participe do Grupo Bandeirantes da Serra
no Yahoo! Grupos e no Orkut. Basta clicar!
Para remover seu nome da lista de endereçamento, clique aqui.
Perguntas ou comentários? Envie um email para bandeirantesdaserra@yahoo.com.br

