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Esporte, educação e cidadania: é
assim que se constrói o futuro. É
nessa crença que o GBS vem desenvolvendo o Projeto Montanhista Mirim. Nele jovens de 7 a 16 anos aprendem através da ordem e da disciplina a desenvolver trabalho em grupo, a promover o
espírito de liderança e o companheirismo. Isto, além do
desenvolver noções de campismo, caminhadas, primeiros
socorros, orientação, atividades lúdicas, visitação a locais
de grande beleza cênica e o respeito ao meio ambiente.

Curso Básico de Montanhismo
Mais uma turma do Curso Básico de
Montanhismo. Além de técnicas em
escalada em rocha e caminhada, o
grupo de alunos que se inicia nas
artes do montanhismo aprendem os
princípios de mínimo impacto e ética de montanha. Mais que técnica e
equipamento, o GBS preocupa-se
com a ordem e qualidade de vida.
Aluno mirim sendo equipado para demonstração ao Curso Básico de Montanhismo.
Foto de Samuel Schvarborn

Acima à esquerda: Montanhistas
Mirins em trilha rumo ao topo do
Morro do Carmo.
Foto de Lauro Alves

Acima: Aula inaugural do Curso
Básico de Montanhismo no
SENAC.
Foto de Samuel Schvarborn

O GBS
Desde o início da estação,
está no ar o novo site do
GBS. Informações, cursos,
eventos, fotos de belas paisagens, ética, montanhismo,
ambiente, etc. Veja em:
www.bandeirantesdaserra.org.br

Caminhada Cidade de Santa Maria 2007
No dia 17 de maio, o GBS promoveu a Caminhada Cidade
de Santa Maria. No evento, comemorativo ao aniversário
do Município, os participantes realizaram um agradável
passeio por trilhas nas quais encontraram belas paisagens e
vistas privilegiadas da cidade. Estimulando a preservação e
conscientização ambiental, o GBS distribuiu mudas de árvores nativas que foram plantadas ao longo do percurso.
Além dos atrativos naturais, os participantes da Caminhada
tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação de
escalada em rocha feita por integrantes da entidade. O
evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Proteção Ambiental e do Batalhão Ambiental da Brigada Militar.

Caminhantes no Vale do VacacaíMirim, à vertente norte do Carmo.
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GBS na Federação Gaúcha de Montanhismo
Para finalizar as atividades deste outono, destaca-se a
filiação e a presença do Grupo Bandeirantes da Serra na
Federação Gaúcha de Montanhismo (FGM). Rafael Camilo
Ribeiro, atual Diretor do GBS, e Guilherme Rocha, Coordenador Técnico e Secretário do GBS, assumem respectivamente os cargos de Diretor de Meio Ambiente e Secretário da FGM. Estão representando agora o interior na instituição que arregimenta as demais entidades montanhistas
do Estado do Rio Grande do Sul. Veja www.fgm.org.br.
Apoio

Reunião da FGM em Caxias do Sul.
Foto de Sandro Dal Magro / ACM
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