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Aos dias 14 e 15 de julho de 2007, nas Guaritas de Caçapava do Sul, ocorreu o II Projeto Fauna promovido pelo
Núcleo de Zoológicos da Região Sul. O evento contou com
a palestra do biólogo e Guia de Montanhismo do GBS Liandro da Rosa, que falou sobre a “aplicação de técnicas
verticais nas pesquisas biológicas”.
Rosa lembrou a importância do arborismo no estudo do
dossel de florestas que, segundo ele, é a última fronteira
da biologia. Por conseguinte, o grupo foi conhecer as belíssimas paisagens das redondezas e pode também escalar
e praticar "trekking" pelo local.

Projeto Pequeno Cidadão
O GBS promoveu uma caminhada
realizada com os alunos e instrutores do projeto "Pequeno Cidadão",
da Brigada Militar.
Na atividade, os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco do montanhismo, aliado à consciência ambiental. Os participantes percorreram trilhas e visitaram
vários pontos do Morro do Carmo.

Acima: Uma das visões das Guaritas, em foto feita logo após o
anoitecer.
Foto de Guilherme Rocha.

Esquerda: Alunos do Projeto
Pequeno Cidadão em visita ao
Boulder Maracanã, no Morro do
Carmo.
Foto de Samuel Schvarborn

O GBS
O GBS iniciou a montagem
de uma seqüência de cinco
tirolesas que vencerá toda a
garganta de Três Barras. A
idéia foi do Guia Liandro da
Rosa.
Clique aqui e veja as fotos.

Cross Country
O Montanhismo não é a única atividade desenvolvida pelo
Grupo Bandeirantes da Serra (GBS). Além desta modalidade,
o grupo vem oferecendo apoio em eventos esportivos em
Santa Maria.
No dia 11 de agosto de 2007, às 16:30 hs na entrada do distrito industrial na Br 287, o GBS apoiou a prova realizada
pela União dos Corredores de Rua de Santa Maria (UCRSM),
um Cross Country de 7,5 km de chão batido.
O Grupo distribuiu água, além de fazer o acompanhamento
dos competidores em todo percurso da prova.

Samuel Schvarborn e Lauro Alves
acompanhando um dos participantes do Cross Country.
Foto de Leandro Peres.

Desafio 24 horas
Além do Cross Country, o Grupo Bandeirantes da Serra (GBS) colaborou com a realização do Desafio 24 horas. Nesse encontro, os atletas da União dos Corredores de
Rua de Santa Maria (UCRSM) correram em volta do Centro Desportivo Municipal
(Farrezão) por 24 horas consecutivas, em forma de revezamento.
O GBS, mais uma vez, acompanhou de bicicleta os competidores, distribuiu água e
assegurou o bom andamento do evento. Dos ciclistas do GBS, Samuel Schvarborn e
Guilherme Rocha conseguiram se manter pedalando por aproximadamente 15 horas.
Apoio
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