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Criado em 1991, pelos montanhistas Jadir Bitencourt, Jorge
Nascimento, Jorge Tupinambá,
Luis Maia, Roberto Medina e
Marcelo Teixeira, o GBS viveu,
reviveu e sobreviveu a bons e
maus bocados ao longo de sua
trajetória. Ao público montanhista, tornou-se conhecido principalmente pela realização das 3 edições do tradicional “encontro de
escalada em arenito”. Muito comentado pela sua forma de organização, hoje o grupo está mais maduro do que nunca.

“Tempos difíceis”
De 2003 até outubro de 2004, o GBS teve sua atuação
suspensa, por vários motivos, principalmente particulares de seus dirigentes. No fim de 2004, o Grupo começou a mobilizar-se novamente para voltar a atividades totais no início de 2005, o que comprovou-se pela
realização de vários exercícios dentre seus membros e
o início de mais um Curso Básico de Montanhismo ao
mês de maio.

À esquerda: Jadir, um dos fundadores, segue como peça fundamental na direção do GBS.
Acima: Reunião ao fim de 2004,
que marcou o retorno das atividades do grupo.
Fotos de Guilherme Rocha

O GBS
Sempre realizando inúmeras
atividades, expedições e
treinamentos, o GBS estará,
cada vez mais, a contribuir
pelo desenvolvimento do
montanhismo e preocupar-se
com o incremento sócioambiental.

Os 15 anos
No dia 12 de outubro de
2006, o GBS estaria formalmente comemorando
seus 15 anos de existência, não fosse a grande
agitação com maca, latidos e pessoas supostamente feridas.

Jorge Alex, em imobilização de clavícula com
a própria roupa da
vítima.

De calmaria, somente a
história do GBS contada
por Jadir, depois Guilherme e uma homenagem ao
Guia Rafael Ribeiro.

Acima: Pessoal do
CFG em treinamento de transporte
com maca.

Em seguida, Jorge Alex Direita: Fixação de
vítima em maca
Foto de Guilherme Rocha Rodrigues, do Corpo de
Bombeiros de Sapiranga e através de cabos
membro do GBS, tomou as rédeas do dia. Os solteiros.
Fotos de Guilherme
alunos do CFG ouviram desde os primeiros so- Rocha
corros, transporte de vítimas, até resgate com
cães. A fundamental prática das técnicas foi o que não faltou.
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

