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A difícil missão de resgatar
Como cito no Diário de Santa
Maria, ainda bem que era só
treino. De 14 a 16 de dezembro,
manhã e tarde, 15 militares do
Exército Brasileiro sentiram na
pele o curso de resgate técnico
em áreas de difícil acesso, ministrado através da parceria
entre o GBS, Águia Dourada (SC) e a Resgate Vertical (SC).
A teoria acerca da utilização de equipamentos, aplicação
de nós, sistemas de resgate “em terra firme” e observação
de vídeos ocorreu na 13ª CiaDAM. As práticas de tração
com polias, ciência do sistema Maguari, descidas de paredes e a própria aplicação do resgate em ribanceiras ocorreu no antigo Parque Oásis, graças a cooperação da Secretaria de Turismo de Itaara com o GBS.
Um evento do tipo é inédito
em Santa Maria, pois além de
o grupo envolver várias instituições, empresas e alunos do
CFG elevados a monitores durante o curso, há uma integração com o Exército Brasileiro.
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À esquerda: Na 13ª CiaDAM, os
militares em instrução sobre equipamentos.
Acima: Tração até a destruição
dos equipamentos. Não é em qualquer curso que alunos têm esta
oportunidade
Abaixo: Resgate em ribanceira de
mais de 60º nos fundos do Parque
Oásis.
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4 socorristas, ferido e maca, quando içados com o sistema de vantagem
mecânica 5x1, seus aproximados 500 Kg viram 100.

O Papai Noel do GBS honrou seus objetivos
A campanha “Doe um Brinquedo ao
GBS” iniciada no próprio mês de
dezembro foi uma tremenda alegria
para a criançada beneficiada, bem
como aos participantes do GBS.
Bonecas, carrinhos, jogos, quebracabeças, entre outros brinquedos,
foram arrecadados e empacotados para presentes por Rafael, Liege, Guilherme Copetti,
Leonardo e Guilherme Rocha. Até uma travessia requerida pelo Colégio Rômulo Zanchi,
onde a inscrição era um brinquedo por aluno, foi conduzida beneficentemente até Itaara.
Ao dia 24, os mais de 100 donativos arrecadados foram entregues, em parte, às crianças
do Lar Acalanto. Já à noite, mais algumas dezenas foram distribuídas pela Vila Bili-Biu e,
por fim, os 50 presentes restantes foram destinados a todos os alunos do Lar Metodista.
Acima à esquerda: Os brinquedos arrecadados. À direita: Emocionante entrega às
criancinhas do Lar Acalanto.
Abaixo à esquerda: Entrega na Vila Bili-Biu.
À direita: Em véspera de Natal, moradores
e pessoal do GBS felizes com o resultado da
campanha, no alto da Bili-Biu.
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Participe do Grupo Bandeirantes da Serra no
Yahoo Grupos e no Orkut. Basta clicar!

Apoio:
Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para bandeirantesdaserra@yahoo.com.br

