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Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, o GBS realizou a 1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Escalada Esportiva 2007 Modalidade Boulder, em parceria com a Federação Gaúcha de Montanhismo e o Centro de Escalada Leões da
Montanha.
O evento ocorrido no ginásio dos Leões da Montanha contou com a participação de atletas de todo o estado, enriquecendo a disputa. Também, ocorreram palestras, oficinas, vídeos e escaladas livres. Para ver os resultados e
outras informações clique aqui.

Olimpíada Estadual do SESI
Alpinismo profissional não é só técnica, é arte. É também suporte fundamental ao desenvolvimento de
atividades artísticas como pôde ser
visto no Clube Dores na Cerimônia
de Abertura da 22ª Olimpíada Estadual do SESI.
A arte, beleza de malabarismos em
liras e tecidos, foi controlada por
sistemas de polias operadas pelo
pessoal do GBS.

Acima: Helena Corgoni, da Associação Caxiense de Montanhismo
(ACM), resolvendo um boulder.
Foto de Lauro Alves

Esquerda: Acrobacias em liras,
que eram içadas e baixadas por
sistemas de polias do GBS.
Foto de Filipe Mariano da Rocha

O GBS
O GBS, em 12 de outubro
comemorou 16 anos de esportes de montanha, profissionalismo, ética, educação,
ambiente, expedições e a
consolidação de um nome.
www.bandeirantesdaserra.org.br

FEISMA 2007
Muitas pessoas puderam conhecer de perto o GBS, que
esteve presente na FEISMA. No estande, as pessoas puderam ter acesso a informações referentes às atividades da
entidade. Além disso, foi possível ver os membros do grupo atuando na prática com serviços de alpinismo industrial, realizados dentro do perímetro da feira.
O foco da atenção de muitos visitantes foi a instalação de
equipamentos para apresentação artística – tecidos e liras,
exibição que ocorreu durante o evento. Cada vez mais as
pessoas estão tendo acesso às informações da atuação do
GBS junto à sociedade santa-mariense.

Estande do GBS na FEISMA com
fotos, folders educativos e inúmeros equipamentos.
Foto de Samuel Schvarborn

Pendurados no serviço
Mesmo com a chegada do final de ano, o GBS não teve
descanso. A grande procura aos serviços prestados pela
entidade demonstra o reconhecimento, seriedade e profissionalismo empenhados. A constante busca pela segurança
é a prioridade dos trabalhos exercidos pelos profissionais.
Em dezembro, foi retirado um outdoor instalado pelo próprio Grupo no Edifício Taperinha, no mês de setembro.
Além disto, outros serviços prediais, atividades artísticas
e lúdicas foram comuns.
Apoio

Remoção de outdoor no Taperinha.
Foto de Leandro Peres
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Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para contato@bandeirantesdaserra.org.br

