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Depois da obtenção de
água e fogo, foi a vez
da camuflagem. Os
alunos do CFG (Curso
de Formação de Guias)
aprenderam técnicas
de camuflagem material e pessoal.
Ressaltou-se a importância da furtividade em certas
circunstâncias. A exemplo, tem-se para a realização
de certas escaladas, a dissimulação de equipamentos
de camping, ou mesmo os ociosos e excessivos da própria escalada e, é claro, nos casos de perigo pessoal.

“Caminhada Ecológica da Primavera”

À esquerda: Samuel assemelhado à vegetação.
Acima: Rodrigo sob um dos modelos de roupa “ghillie”, utilizado por “snipers”.
Fotos de Guilherme Rocha

O GBS

Participantes subindo a Trilha do Esportivo.

A 12 de outubro de 2006, o
GBS comemorou o seu 15º
aniversário. Nem por isto, o
grupo interrompeu suas atividades, sendo que logo
após feitas algumas explanações e uma homenagem ao
Guia GBS Rafael Ribeiro,
deu-se início à instrução de
técnicas de socorro e resgate para os alunos do CFG.
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Ver edição especial de outubro.

Aos 23 dias do mês de setembro, os
alunos do Curso de Formação de
Guias do Grupo Bandeirantes da
Serra (CFG/GBS), conseguiram provar com êxito, através da
“Caminhada Ecológica da Primavera”, sua capacidade para a organização de eventos.

... Das cavernas
A parceria de três grupos,
aos dias 7 e 8 de outubro,
resultou na topografia da
até então maior gruta arenítica do Rio Grande do Sul.
Leda Zogbi, do Grupo Pierre
Martin de Espeleologia
(GPME), Alexandre Lobo, do Rafael embrenhava-se nas mais
Grupo Bambuí de Pesquisas estreitas galerias, não deixando
para trás.
Espeleológicas (GBPE) e nada
Foto de Guilherme Rocha
Guilherme Rocha, Rafael
Ribeiro e os alunos do CFG do Grupo Bandeirantes da Serra (GBS), participaram do levantamento topográfico da
Gruta Nossa Senhora de Fátima, e outras duas menores.
Alexandre, Leda e Rafael na
topografia da caverna.
Foto de Guilherme Rocha

Tal integração foi muito positiva, especialmente ao pessoal do GBS, que teve bons ensinamentos acerca de algumas das técnicas espeleológicas, já aliadas à pratica.

Participe do Grupo Bandeirantes da Serra
no Yahoo! Grupos e no Orkut. Basta clicar!
Em breve, o site GBS estará no ar.
Para remover seu nome da lista de endereçamento, clique aqui.
Perguntas ou comentários? Envie um email para bandeirantesdaserra@yahoo.com.br

